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Кафедра комп’ютерних систем і мереж 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівці 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КВАНТОВИХ ПРОЦЕСОРІВ 

В роботі розглянуто основи комп’ютерного моделювання квантових процесорів. Проаналі-
зовано ідеальні та фізичні імітаційні моделі ЯМР квантових комп’ютерів з точки зору часової 
еволюції квантової системи. Показано, що спінова модель Ізинга може бути використана для 
коректних квантових обчислень. Проведено огляд симуляторів квантових процесорів та мереж. 

This review gives basic concepts of quantum processor simulations. We consider universal and 
physical models of NMR-like quantum computers. As it was shown, the Ising spin model can be used 
for universal quantum computation. A review of quantum processor and network simulators was  
made. 

Вступ 
Основні ідеї квантових обчислень були сфо-

рмульовані більше 20 років тому [1,2]. В 1990-х 
роках були запропоновані деякі ефективні ал-
горитми [3-5], що працюють швидше на кван-
тових комп’ютерах (КК), ніж на звичайних ци-
фрових, обіцяючи розв’язок складних для циф-
рових комп’ютерів задач (зокрема, пошук у не-
впорядкованій базі даних, факторизація цілих 
чисел та ін.). Квантова теорія інформації є но-
вим міждисциплінарним напрямком дослі-
джень, побудованим на ідеях теорії обчислень 
та теоретичної фізики [6]. В експерименталь-
ному плані помітний прогрес був досягнутий в 
проектуванні та контролі квантових систем для 
обробки квантової інформації [7-9]. Була про-
демонстрована можливість виконання коротких 
квантових алгоритмів на квантових системах 
кількох (<12) бітів. Технологічні проблеми по-
будови КК, який може проводити обчислення, 
що виходять за межі можливостей традиційних 
комп’ютерів, на сьогодні є занадто великими 
для побудови такої машини в найближчі кілька 
років.  

Всяка фізична реалізація КК ускладнена та-
кож взаємодією багаточастинкової системи з 
навколишнім середовищем. Квантовий 
комп’ютер є відкритою фізичною системою. 
Завдяки взаємодії квантової системи з оточен-
ням має місце процес руйнування когерентних 
квантових станів або декогерентизація, що 
приводить до порушення унітарності квантових 
процесів, спотворення оброблюваної квантової 

інформації і зменшення «об’єму» квантових 
станів в результаті їх переходу в класичні ста-
ни. Подавлення декогерентизації до необхідно-
го рівня є однією з основних проблем, що сто-
ять на шляху реалізації квантового комп’ютера. 

З квантової статистичної механіки добре ві-
домо, що моделювання взаємодіючої багаточа-
стинкової системи стає експоненціально склад-
ним з ростом розмірності системи [10]. Тому 
лише квантовий комп’ютер може ефективно 
здійснити таке моделювання [2]. З допомогою 
цифрових комп’ютерів можна проводити моде-
лювання відносно невеликих КК (~ 24 кубітів), 
що є суттєво більшими, ніж побудовані експе-
риментальні машини. Традиційні комп’ютери 
можуть моделювати абстрактну модель ідеаль-
ного КК, на якій базуються більшість теорети-
чних робіт, а також, що є більш важливим, вони 
можуть також моделювати фізичну поведінку 
різних компонентів КК.  

Є багато прекрасних оглядів [11-13] та книг 
[6,14-16], де розглянуті як теоретичні, так і екс-
периментальні засади квантових обчислень, 
однак робіт, присвячених аналізу методів моде-
лювання ідеальних та фізичних моделей КК на 
сьогоднішній день небагато. Тому в даній ро-
боті ми хотіли б заповнити цю прогалину. Крім 
цього в даній роботі приведено короткий огляд 
сучасних програмних продуктів для такого мо-
делювання. 

 
Концепція квантових обчислень 
На противагу до цифрового комп’ютера, в 
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якому стан елементарної комірки пам’яті при-
ймає значення логічних величин 0 та 1 (один 
біт), стан елементарної комірки пам’яті КК, 
квантовий біт або кубіт, описується двомірним 
вектором одиничної евклідової довжини. По-
значаючи два ортогональні базисні вектори 
двомірного векторного простору  |0> та |1>, 
стан |Φ> кубіту можна записати як лінійну 
комбінацію базисних станів |0> та |1>:  

 
|Φ> = a0|0> + a1|1>,                          (1) 

 
де a0 та a1 – комплексні числа такі, що 
|a0|2 +|a1|2 = 1. Поява комплексних чисел озна-
чає, що кубіт може містити необмежену кіль-
кість інформації. Однак згідно з принципами 
квантової інформації неможливо отримати всю 
цю інформацію [6,16]. Результатом вимірюван-
ня стану кубіту є 0 або 1. Ймовірність отриман-
ня 0 (1) може бути оцінена повторенням вимі-
рювання того ж стану кубітів і дається величи-
ною |a0|2 (|a1|2). 

Оскільки звичайний комп’ютер лише з од-
ним бітом є абсолютно непотрібним, КК пови-
нен містити також більше одного кубіту. Не 
зважаючи на величезні технологічні труднощі, 
які не дозволяють на сьогоднішній день отри-
мати більше, ніж 12 кубітів разом, на персона-
льних комп’ютерах ми можемо легко змоделю-
вати квантові процесори (КП) з L = 20 кубіта-
ми. Внутрішній стан КП з L кубітами представ-
ляється одиничним вектором в D = 2L мірному 
просторі.  

Ідеальний КП відрізняється від звичайного 
процесора в тому сенсі, що стан кубітів зміню-
ється відповідно до законів квантової механіки, 
тобто завдяки поворотам векторів, що предста-
вляють стан кубітів [6]. З лінійної алгебри ві-
домо, що поворот вектора відповідає множен-
ню вектора на унітарну матрицю. Тому внутрі-
шній стан КП еволюціонує в часі відповідно до 
послідовності унітарних перетворень. Довільна 
з таких послідовностей називається квантовим 
алгоритмом. Звичайно, не кожна послідовність 
відповідає обчисленню, що піддається інтер-
претації. Якщо квантовий алгоритм не викори-
стовує того факту, що проміжний стан КП опи-
сується лінійною комбінацією базисних векто-
рів, то він не буде швидшим за його класичний 
відповідник. 

Елементарний час еволюції внутрішнього 
стану КП переривається в точці, де ми вводимо 
запит про величину кубітів, тобто коли ми здій-

снюємо вимірювання кубітів. Якщо ми пред-
ставляємо операцію виводу містимого кубіту, 
ми отримуємо визначену відповідь, 0 чи 1, тоб-
то інформація, закодована в суперпозиції втра-
чається. Процес вимірювання не може бути 
описаний з допомогою унітарного перетворен-
ня [14]. Отже, ми не можемо розглядати його як 
частину квантового алгоритму. Однак для оцін-
ки ефективності квантових обчислень викорис-
товується як кількість кроків алгоритму, так і 
ціна вимірювання результатів обчислень. В лі-
тературі з квантових обчислень прийнято раху-
вати використання кожного унітарного пере-
творення за одиницю [3]. Оскільки кожне уні-
тарне перетворення може змінювати всі амплі-
туди одночасно, КК є величезною паралельною 
машиною. Для моделювання цих унітарних 
операцій на звичайному комп’ютері, ми пред-
ставлятимемо множення матриць-векторів що 
вимагає O(22L) (в найгіршому випадку) арифме-
тичних операцій.  

Підсумовуючи сказане, відмітимо, що в до-
вільний момент часу внутрішній стан КП з L 
кубітами  описується одиничним вектором в 
просторі розмірності D = 2L. Квантовий алго-
ритм, що виконується на квантовому 
комп’ютері змінює внутрішній стан, повертаю-
чи цей вектор. Іншими словами, кожен крок 
квантового алгоритму відповідає множенню 
цього вектора на унітарну матрицю. Вивід ре-
зультату квантового алгоритму є деструктив-
ним у тому сенсі, що руйнується інформація, 
яка міститься у суперпозиції.  

Обговоримо основні складові квантових об-
числень детальніше. 

В найпростішому випадку, кубіт є дворівне-
вою квантовою системою, яких можна знайти 
багато у квантовому світі [10,17]. Вимірювання 
компоненти спіну (тобто внутрішнього кутово-
го моменту) частинок, таких як електрон, про-
тон або нейтрон вздовж довільного напрямку 
дає одне з двох значень ħ/2 або − ħ/2. Домови-
лися називати стан спіну, що відповідає ħ/2 
“спін вгору” (|↑>), а інший стан − “спін вниз” 
(|↓>). Той факт, що проекція внутрішнього ку-
тового моменту приймає лише два значення 
означає, що це відповідає повному кутовому 
моменту 1/2, який називають спіном 1/2 (S = 
1/2) частинки. 

В принципі довільний об’єкт, що має спіно-
ву ступінь вільності S = ½, може бути викорис-
таний як фізична реалізація кубіту. В загально-
му, хвильова функція, що описує спін таких 
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об’єктів, може бути записана як лінійна комбі-
нація станів спін-вгору, спін-вниз [10,17]:   

↓+↑=Φ 10 aa  ,                      (2) 

де а0 , а1 – комплексні числа. Зручно нормалізу-
вати довжину вектора |Φ> на одиницю. Тоді 
|a0|2 +|a1|2 = 1. 

В контексті квантових обчислень зручно ви-
значити 
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тоді отримаємо 
10 10 aa +=Φ .                     (4) 

Зміна стану кубіту відповідає повороту спіну. В 
загальному випадку поворот спіну на кут Φ на-
вколо осі β може бути записаний як (в одини-
цях ħ=1): 
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де   
[ ] γ

αβγ
βα ε SiSS =, , 

εαβγ − одиничний антисиметричний тензор (εxyz= 
εyzx = εzxy = 1, εαβγ=- εβαγ = - εγβα = - εαγβ,  εααγ= 0)   
α, β, γ = x, y, z.  
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Повороти спіну на π/2 навколо  осей x та y час-
то використовуються як елементарні операції 
квантового комп’ютера. В матричній формі во-
ни можуть бути записані: 
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                (6) 

X та Y представляють однокубітові операції. Ін-
версні повороти X та Y , які позначимо X  та Y , 
можна отримати, беручи ермітове спряження 
відповідних матриць в (6). 

Квантовий стан системи L кубітів визнача-
ється лінійною суперпозицією  прямих добут-
ків L односпінових станів: 

↓↓↓↓↓↓+↓↑↓↓↑↓+

++↑↓↑↑↓↑+↑↑↑↑↑↑=Φ

KKKK
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)()(

aa

aa ,(7) 

де коефіцієнти а, як і раніше, задовольняють 

умову нормування. Будемо вважати, що спін 
вгору(вниз) відповідає кубіту в стані 0(1) і роз-
ряди зростають справа наліво. Тоді: 

.1210
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(8) 

Для представлення стану квантової системи 
L кубітів на традиційному, цифровому, 
комп’ютері необхідно принаймні 2L байтів для 
представлення комплексних амплітуд ai. На-
приклад, для L = 24 потрібно щонайменше 16 
Mb для зберігання одного довільного стану 
Φ . Тому не дивно, що для моделювання ква-
нтової системи  L спінів кількість необхідної 
пам’яті зростає експоненціально зі зростанням 
L. Дію на j-й спін будемо позначати відповід-
ним індексом спінового оператора. Наприклад, 
операція повороту другого спіну (кубіту) 
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(9) 

Важливо відмітити, що хоча спіновий опе-
ратор x

jS лише повертає j-й спін, розрахунок 

'Φ  на звичайному комп’ютері вимагає зміни 
всіх 2L амплітуд. Отже, на цифровому 
комп’ютері кожна операція з хвильовою функ-
цією включає принаймні 2L арифметичних опе-
рацій, тому експоненціальне зростання як 
об’єму пам’яті, так і кількості арифметичних 
операцій зі зростанням кількості кубітів є осно-
вною трудністю для моделювання квантових 
систем (включаючи КП) на традиційних 
комп’ютерах. Однак на даний час кількість ку-
бітів, які можна змоделювати, поки що значно 
перевищує число кубітів для експериментально 
реалізованих систем. 

 
Універсальний квантовий процесор 
Квантовий процесор подібно до цифрового 

може бути побудований у базисі функціональ-
но повного набору логічних елементів (унітар-
них перетворень), який може бути вибраний 
неоднозначно. Однак в реальних фізичних сис-
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темах цей вибір обмежений специфікою самих 
систем. Тим не менше оскільки вибір набору 
логічних елементів дозволяє нам синтезувати 
довільне унітарне перетворення стану Φ  КП, 
такий набір може бути використаний для уні-
версального квантового обчислення. Можна 
показати [3], що однокубітові логічні елементи 
повороту в площині та двокубітовий елемент 
контрольоване-НЕ (CNOT) дозволяють побуду-
вати універсальний КП. Використовуючи відо-
мий з лінійної алгебри факт, що довільна неси-
нгулярна матриця може бути представлена як 
матрична експонента ермітової матриці [18], 
унітарну матрицю, яка є несингулярною, можна 
записати як itHeU = , де гамільтоніан Н моде-
лює кубіти. Наступне питання стосується вибо-
ру виду гамільтоніану для моделювання кван-
тових обчислень. Найпростішою моделлю бага-
точастинкової квантової системи, яка може бу-
ти використана для квантових обчислень, є спі-
нова модель Ізинга [19]. Гамільтоніан такої мо-
делі  

∑ ∑∑
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i zyx
ii
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z
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часто використовується в якості фізичної 
моделі ідеального універсального квантового 
комп’ютера [15]. Перша сума береться по всіх 
Р ≤ L(L - 1)/2 парах спінів, що взаємодіють між 
собою. Зокрема, якщо спіни взаємодіють лише 
з найближчими сусідами, то Р = L/2 і )(, tJ z

ji = 0, 
за винятком найближчих сусідів. У випадку 
дипольної взаємодії  Р = L(L - 1)/2. Відмітимо, 
що рівняння (10) неявно вимагає повного конт-
ролю над параметрами )(, tJ z

ji та зовнішнім по-

лем )(thi
α . Питання реалізації універсального 

набору, однокубітових та CNOT, логічних еле-
ментів в моделі Ізинга (10) обговорено в насту-
пному пункті. Безперечно ускладнення модель-
ного гамільтоніану (зокрема, анізотропна мо-
дель Гайзенберґа та ін.) може привести до 
більш коректного врахування як особливостей 
спінової системи, так і її взаємодії з навколиш-
нім середовищем. 

Квантовий алгоритм є послідовністю уніта-
рних перетворень, які змінюють вектор стану 
КП. Фізично ця зміна відповідає часовій ево-
люції квантової системи, яка може бути описа-
на рівнянням Шрединґера для чистого стану 
Φ : 
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Розв’язок (11) формально може бути записа-
ний 
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де τ – інтервал часу. Рівняння (12) визначає уні-
тарне перетворення початкового стану )(tΦ в 
кінцевий )( τ+Φ t . Матрична експонента фо-
рмально визначається як: 
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Просте обрізання даного розкладу є очевид-
но неприпустимим, оскільки це буде приводити 
до не унітарності  перетворення U(t + τ, t), що 
порушить одну з основних аксіом квантової те-
орії.  На практиці часовий інтервал [t + τ, t] мо-
же бути розбитий на n менших інтервалів [tk , 
tk+1], для яких H(t) можна вважати постійним, 
тоді [20]: 

),(),(),(),( 01211 ttUttUttUttU nnnn K−−−=+τ , (14) 
де 

                  )2/(
1

1),( jjj tHi
jj ettU ττ +−
−

−=  .     (15)  
Зауважимо, що ми не зробили жодних при-

пущень щодо розміру часових інтервалів [tk , 
tk+1]. Ці формальні маніпуляції показують, що 
числовий розв’язок часового рівняння Шредин-
ґера для залежної від часу моделі зводиться до 
розрахунку матричних експонент (15), причому 
для tj ≤ t < tj+1  гамільтоніан  в (15) можна вва-
жати не залежним від часу. 

Отже, є дві стратегії для конструювання ал-
горитмів розв’язку рівняння Шрединґера. Тра-
диційний підхід полягає в дискретизації похід-
них по часу. Основна трудність в такому підхо-
ді полягає у складності зберегти унітарність 
перетворення стану квантової системи. Тому в 
контексті квантових обчислень природнішим є 
використовувати алгоритми, що зберігають 
унітарність квантової еволюції. Тому ми роз-
глядатимемо другу стратегію, що полягає в ап-
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роксимації формально точного розв’язку, тобто 
матричної експоненти itHetU −=)( , деякою 
унітарною матрицею часової еволюції )(~ tU , що 
є також унітарною (з машинною точністю). 

Зокрема, для найпростішої однокубітової 
операції, яка, діючи на j-ий кубіт, змінює фазу 
амплітуд, гамільтоніан запишемо: 

z
j

z
j ShH −= ,                          (16) 

що є окремим випадком моделі (10) ідеального 
КП. Наприклад, для j=1 унітарне перетворення 

zzSithitH eeU 11== −                   (17) 
змінить стан (7) до 
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KKKK

KKK
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(18) 

де фазовий зсув 2/1
zth=φ  і використано діаго-

нальність матриці zS1 з власними значеннями 
(1/2, -1/2). З останнього рівняння випливає, що 
відповідним вибором часу t та зовнішнього ма-
гнітного поля zh1 можна отримати довільний 
фазовий зсув. Операція фазового зсуву 

z
jSi

j eZ φ
= з поворотом на кут π/2 (6) дозволяє 

створити довільну однокубітову операцію. На-
приклад, використовуючи алгебричні властиво-
сті спінових операторів, можна отримати: 

2/2/ yzyx SiSiSiSi eeee πφπφ −= ,          (19) 
тобто, поворот на кут π/2 навколо осі z можна 
сконструювати, комбінуючи повороти навколо 
осей x i y. В загальному випадку можна ввести 
однокубітову операцію фазового повороту φ  
кубіту j  

.
0

01
)( 2/

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

−
φ

φφφ i
Sii

j e
eeR j        (20) 

Оскільки універсальний набір елементів 
включає крім однокубітових операцій двокубі-
товий логічний елемент CNOT [6], розглянемо 
його реалізацію. Логічний елемент CNOT пове-
ртає другий кубіт, якщо перший кубіт знахо-
диться в стані 1 , тобто другий кубіт є контро-
люючим для першого. В моделі ідеального КП 
(10) CNOT може бути введений  з допомогою 
комбінації однокубітових операцій і операції 
контрольованого фазового зсуву: 

,)( 2212 YIYCNOT π=                  (21) 
де 

)(

2/)2(
21

2121

2121)(
zzzz

zzzz

hShSSJSit

SSSSi

e

eI
−−−−

−−

=

== φφ ,          (22) 

тут φ== JtJh ,2/ . Отже, фізично операція 
фазового зсуву відповідає часовій еволюції 
квантової спінової системи, що описується мо-
деллю Ізинга. 

 
Фізичне моделювання квантових проце-
сорів 
Кубіти ідеального КП є ідеальними дворів-

невими квантовими системами. Тому операції 
ідеального КП не залежать від внутрішньої ди-
наміки кубітів. Однак фізична реалізація КП є 
багаточастинковою квантовою системою кубі-
тів. Квантова динаміка цих кубітів є по суті ре-
альним квантовим обчисленням. Тому головна 
різниця між моделюванням КП на рівні логіч-
них елементів і фізичних моделей полягає в то-
му, що динаміка останніх розглядається з до-
помогою залежного від часу гамільтоніану (а не 
унітарних матриць) і що фізичний КП є ціліс-
ною квантовою системою, а не зібранням абст-
рактних математичних об’єктів, що можуть ко-
нтролюватися з нескінченно великою точністю.  

Є багато ідей щодо побудови апаратної час-
тини квантового комп’ютера та критеріїв за 
якими фізична система буде задовольняти ви-
могам до квантових обчислень. До таких нале-
жить побудова квантових логічних елементів 
на іонах в пастках, на основі технології ядерно-
го магнітного резонансу, надпровідних перехо-
дах Джозефсона, на квантових точках в твер-
дому тілі та ін. [6,7,9,11,21]. Зупинимося дета-
льніше на фізичному моделюванні ЯМР кван-
тового процесора. Перші успішні експеримен-
тальні кроки по створенню кремнієвого багато-
кубітового ЯМР процесора, основані на вико-
ристанні моделі Б.Кейна [28], дають оптимізм 
щодо можливості побудови повномасштабного 
квантового комп’ютера. Фізична система, опи-
сана рівнянням (10), є достатньо загальною для 
фізичної моделі КП при нульовій температурі. 
Наприклад, рівняння (10) включає найпростішу 
модель універсального КК [15].  

Для ядер зі спіном S = ½ гамільтоніан, що 
описує взаємодіючу спінову систему, має фор-
му (10). ЯМР використовує радіочастотні імпу-
льси для повороту спінів. Регулюючи радіочас-
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тоту імпульсу до частоти прецесії окремого 
спіну та час прикладання імпульсу можна кон-
тролювати поворот спіну. Іншими словами, ви-
користовуючи радіочастотні імпульси, ми мо-
жемо реалізувати довільну однокубітову опе-
рацію. Найпростішою моделлю взаємодії спінів 
з зовнішнім магнітним полем є: 

),2sin(~)( ααααα ϕπ jjjjj tfhhth ++=       (23) 

де α
jh і α

jh~ представляють статичне та радіоча-
стотне магнітні поля, відповідно, що діють на j-
ий спін. Статичне поле фіксує обчислювальний 
базис. Зазвичай вибирають α

jh  і α
jh~ , так що 

напрям статичного поля відповідає z-орієнтації 
спінів. При досить загальних умовах і доброму 
наближенні ядерний спіновий гамільтоніан (що 
містить обмінні та диполь-дипольні взаємодії) 
приводить до моделі універсального ЯМР 
комп’ютера (10), де є взаємодії між z-
компонентами спінових операторів. Усі експе-
риментальні дані ЯМР квантових комп’ютерів 
пояснюються в цій моделі. При моделюванні 
специфічних реалізацій КП (на квантових точ-
ках, переходах Джозефсона та ін.) моделі по 
суті залишаються аналогічними до розглянутої 
[22,23]. Отже, є сенс використовувати дану мо-
дель як відправну точку для моделювання фі-
зичних реалізацій квантових процесорів.  

В якості прототипу розглянемо модель КП, в 
якій у гамільтоніані врахуємо два ядерні спіни 
атомів (наприклад, 1Н  і  13С  в молекулі хлоро-
форму, що  використовується в ЯМР-КП експе-
риментах [24]). Сильне зовнішнє магнітне поле 
в напрямку z визначає обчислювальний базис. 
Якщо спін напрямлений вздовж напрямку поля, 
стан кубіту – 0 , якщо проти – 1 . При відсу-
тності взаємодій з іншими степенями вільності 
гамільтоніан такої спінової (½) системи:     

,2211212,1
zzzzzzz

ЯМР ShShSSJH −−−=      (24) 

де π2/1
zh  ≈ 500 MHz, π2/2

zh  ≈ 125 MHz, 

J π2/2,1
zJ≡  ≈ –215Hz [24]. У числових розраху-

нках можна скористатися перенормованими 
параметрами моделі zh1 =1, zh2 =1, J= – 0.43·10-6. 
Відношення гіромагнітних відношень ядерних 
спінів атомів 1Н і 13С 4/1/ 12 == zz hhγ . В ЯМР 
експериментах неможливо ізолювати окремий 
спін від синусоїдального поля. Прикладене си-
нусоїдальне поле не лише діє на стан резонанс-

ного спіну, але також змінює стан інших спінів. 
Кількісний аналіз навіть такої простої багато-
частинкової системи є доволі складним. Вели-
чини приведених вище модельних параметрів 
дають підстави знехтувати впливом міжспіно-
вої взаємодії на часову еволюцію спінів під ді-
єю синусоїдального імпульсу, якщо тривалість 
останнього набагато менша за 1/J (в одиницях, 
коли τJ - безрозмірна величина). Тому при роз-
гляді однокубітових операцій можна знехтува-
ти такою взаємодією.  

Розглянемо двоспінову систему, що знахо-
диться в статичному та обертовому магнітних 
полях, яку опишемо рівнянням Шрединґера 
[25]: 

[
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Зручно працювати в обертовій системі коор-
динат, тоді, враховуючи  

                  )()( )( 21 tet
zz SSit Ψ=Φ +ω ,             (26) 

отримаємо: 

[
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Визначимо умови, при яких спін 1 можна 
обертати на кут φ1, не змінюючи стан спіну 2. 
Виберемо частоту синусоїдального поля рівною 
резонансній частоті спіну 1, тобто zh1=ω . Тоді, 
інтегруючи (27), отримаємо: 
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mnm hhhv −≡ . Третій співмножник в 
(28) повертає спін 2 навколо вектора v12, при-
чому  
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Звідси видно, що синусоїдальне поле не бу-
де змінювати стан спіну 2 тоді і тільки тоді, ко-
ли час тривання імпульсу t1 задовольняє умову: 
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,4)~()( 1
2

2
2

211121 nhhhtvt xzz π=+−=   (30) 
де  n1 - додатне ціле число. Другий співмнож-
ник (28) є частковим випадком (29). Приймаю-
чи 111

~
ϕ=xht , другий співмножник (28) буде да-

вати поворот спіну 1 на кут φ1 навколо осі y. 
Отже, задовольняючи вищевказані умови, мо-
жна повертати спін 1, не зачіпаючи стан 2 не 
залежно від фізичної реалізації КП. Комбіную-
чи ці умови, можна отримати так званий 2πk-
метод для подавлення нерезонансних ефектів 
[15]: 

2
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2
1

1
1 )/(16

)1(
πϕ

γ

π
−

−
= n

h
t

z
.       (31) 

Додаючи умову 

111 4 kht z π=                              (32) 
де  k1 – додатне ціле, перший співмножник в 
(28) буде рівним одиниці. Останнє обмеження 
на вибір параметрів імпульсу випливає з того, 
що 

.,,;~~, 1212 zyxhhhh === αγγ αααα   (33) 
 
Без обмеження загальності можна припустити, 
що 10 << γ . Використовуючи вище приведені 
умови:  

zh1=ω ; 
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211121 nhhhtvt xzz π=+−=  

                         111
~ ϕ=xht ; 

                         111 4 kht z π= ; 

        .,,;~~, 1212 zyxhhhh === αγγ αααα  
 
отримаємо для кубітів 1 і 2: 
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         (34)             

Кути повороту навколо осі у можуть бути 
вибрані 0 ≤  φ1 ≤ 2π, 0 ≤  φ2 ≤ 2π. Аналогічні ви-
рази можна отримати для поворотів навколо осі 
x. В загальному випадку (34) не має розв’язку, 
однак наближений розв’язок можна отримати, 
якщо прийняти γ раціональним числом, а  k1, k2 
- достатньо великими.   

При комп’ютерному моделюванні рівняння 
(34) може бути використане для визначення 

тривалості синусоїдальних імпульсів при пово-
роті визначених спінів на задані кути.  

Подібний аналіз можна провести і для дво-
кубітових операцій, зокрема CNOT в моделі 
Ізинга. Використовуючи (21) та модель Ізинга 
(24), запишемо:  
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де використано очевидну властивість 122 =YY . 
Фазовий зсув в (35) можна виразити в термінах 
однокубітових операцій. Тотожності 
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визначають односпінові повороти 211 ,, XYX ′′′ . 
Рівняння (36) означає, що є багато різних 

логічно еквівалентних послідовностей, які реа-
лізують логічний елемент CNOT на ЯМР-
квантовому комп’ютері. Зокрема: 

.
,
,

2122113

2212112

2221111

YIXYXYXCNOT
YIYYXXYCNOT
YIYXYXYCNOT

′′′=

′′′=

′′′=

             (37) 

В ідеальному КК немає різниці між логіч-
ним та фізичним комп’ютером і послідовності 
(37) дають ідентичні результати.  

Важливими питаннями реальної роботи КП 
є ефекти взаємодії квантового процесора з на-
вколишнім середовищем (дисипація, декогере-
нтизація), що детально обговорюються в робо-
тах [26,27]. В даному огляді ми не торкатиме-
мося цієї важливої теми.  

 
Симулятори квантових комп’ютерів 
В останні роки з’явилося багато програм, що 

моделюють квантові комп’ютери, причому одні 
працюють як з апаратними, так і з програмними 
засобами, в той час як інші зосереджені на ал-
горитмах та програмах для КК. Ці симулятори 
орієнтовані на традиційні цифрові комп’ютери 
і можуть бути використані  для вивчення різних 
аспектів квантових обчислень. Обмежимося 
коротким оглядом такого програмного забезпе-
чення, яке було доступне нам через мережу Ін-
тернет. 

Оскільки квантові комп’ютери як фізичні 
пристрої на сьогоднішній день знаходяться ли-
ше в стадії розробки, а тому не є легкодоступ-
ними, симулятори КП є важливими інструмен-
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тами для розвитку і тестування квантових алго-
ритмів, моделювання фізичних моделей для 
подальшої їх реалізації в пристроях квантових 
процесорів. Таке моделювання є необхідним 
етапом проектування цифрових електричних 
кіл і мікропроцесорів зокрема. Є велика різниця 
в моделюванні звичайних та квантових мікро-
процесорів. Для перших робота кожного логіч-
ного елементу є незворотною, однак в кванто-
вому комп’ютері внутрішня квантова динаміка 
кожного елемента є зворотним процесом. Не-
достатньо змоделювати квантовий комп’ютер в 
термінах гіпотетичних кубітів, що еволюціо-
нують згідно з правилами математичної моделі 
гіпотетичного ідеального КП. Врахування мо-
делей шумів та помилок відіграє важливу роль, 
коли ми хочемо мати справу з реальною фізич-
ною системою.   

Перша група програмних продуктів має 
справу з мовами програмування для КП. Мови 
програмування виражають семантику обчис-
лень абстрактним чином і автоматично генеру-
ють послідовність елементарних операцій для 
контролю стану процесора. Огляд мов програ-
мування для КК дано в (QCL [29], QuBit [30], 
QDD [31], Quantum Fog [32], Quantum Lambda 
Calculus [33] та ін.). Друга група симуляторів 
включає квантові компілятори (Qubiter [34], 
GQC [35] та ін.). Квантовий компілятор розра-
хований на вхідне унітарне перетворення і по-
вертає послідовність елементарних одно- та 
двокубітових операцій, що здійснюють потріб-
ну квантову операцію. Симулятори квантових 
мереж, що формують третю групу програм, 
працюють на рівні моделювання логічних еле-
ментів (QCAD [36], QuCalc [37], Libquantum 
[38], QuaSi [39] та ін.). Традиційні комп’ютери 
можуть виконувати такі операції достатньо ус-
пішно, маючи достатньо пам’яті для зберігання 
компонент векторів стану. Тому симулятори 
квантових мереж є добрим інструментом для 
успішного моделювання ідеальних КК. Четвер-
та група симуляторів орієнтована на викорис-
тання часово-залежних гамільтоніанів для ви-
конання унітарних перетворень кубітів (QCE 
[40], QSS [41] та ін.). Ці симулятори роблять 
можливою емуляцію різних апаратних засобів 
КК, аналізуючи моделі фізичної реалізації КК. 
Крім цього є достатня кількість навчальних 
програмних продуктів.   

 
Обговорення 

Методи моделювання квантових 
комп’ютерів, розглянуті в представленому 
огляді, можуть успішно використовуватись для 
моделювання 20-30-кубітових квантових про-
цесорів, які ще належить реалізувати експери-
ментально в майбутньому. Важливою темою, 
яку ми не розглянули, є реалізація кодів, що 
виправляють помилки квантових обчислень, 
для чого необхідні додаткові кубіти. Залиша-
ється не вивченими питання, наскільки корект-
ним буде квантове обчислення щодо система-
тичних помилок, які неминуче будуть заклада-
тися в реалістичних моделях квантових проце-
сорів. Складність цієї проблеми поки що недо-
ступна теоретичному аналізу, в той час як 
комп’ютерне моделювання може надати неоці-
ненну допомогу у її вирішенні. Декогерентиза-
ція – ще одна тема, хоча й набагато ширша, є 
дуже важливою для квантових обчислень, оскі-
льки піднімає питання похибок обчислень вна-
слідок взаємодії квантового комп’ютера з на-
вколишнім середовищем. На сьогоднішній день 
без комп’ютерного моделювання теоретичний 
аналіз цієї проблеми (виключаючи найпростіші 
ідеалізовані моделі) не представляється можли-
вим. Крім усього сказаного можна сподіватися, 
що алгоритми які використовуються для моде-
лювання квантових комп’ютерів є генетичними 
в тому сенсі, що розв’язок диференціальних рі-
внянь параболічного типу в тих чи інших на-
ближеннях має застосування також і в інших 
областях комп’ютерних наук. 
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Дейбук В.Г. Компьютерное моделирование 
квантових процессоров. 

В работе рассмотрены основы компьютерного 
моделирования квантовых процессоров. Проанали-
зировано идеальные и физические имитационные  
модели ЯМР квантовых  компьютеров с точки зре-
ния временной эволюции квантовой системы. Пока-
зано, что спиновая модель Изинга может быть ис-
пользована для корректных квантовых вычислений. 
Проведен обзор симуляторов квантовых процессо-
ров и сетей. 
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МЕТОД  КОМП’ЮТЕРНОГО  ІМІТАЦІЙНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ 
КВАНТОВИХ  СТАНІВ 

На основі методу реконструкції квантових станів світла за результатом гомодинного експе-
рименту розроблено метод комп’ютерного імітаційного моделювання станів квантових полів. 
Обґрунтовано застосування різниць значень аналого-цифрового та цифро-аналогового пере-
творень синусоїд з різними періодами дискретизації, вагами молодших бітів двійкових кодів їх 
значень, та затримкою для комп’ютерної імітації взаємодії лазерного променя з нелінійним оп-
тичним середовищем і гомодинного детектора. Отримано графіки всіх типів розмитих станів – 
вакуумного, амплітудного, фазового та з довільним значенням фази квадратури. 

The method of the quantum states reconstruction of the light according to the homodyne experi-
mental results is used for the development of the computing simulation of the quantum fields states. 
The utilization of subtractions of analog to digital and digital to analog conversations of a sine func-
tion with different periods of discretization, weights of early bits of binary codes of their values, and 
delay was substantiated for imitation of laser irradiation interaction with nonlinear optical media as 
well as the homodyne detector/ The graphs of all types of squeezed states (squeezed vacuum, ampli-
tude squeezed states and states squeezed in an arbitrary quadrature) were obtained. 

Вступ 
Останнім часом інтенсивно досліджуються 

можливості побудови квантової обчислюваль-
ної техніки. При цьому вже довший час 
центральним залишається питання отримання 
інформації про стани квантових полів речовини 
та хвиль [1]. Стан квантової системи визнача-
ється через розвя’зування рівняння Шредінґера. 
Проте, обчислювальна складність такого мето-
ду дуже значна [2].  

Було досягнуто низки успіхів в експеримен-
тах з генерування та визначення станів різно-
манітних квантово-механічних систем методом 
реконструкції квантового стану (РКС). Істори-
чно світлове поле стало першим, РКС якого бу-
ло отримано [3]. Просторова монохроматична 
мода світла представляється системою гармо-
нічного осцилятора, тому некласичні стани сві-
тла добре отримуються шляхом взаємодії лазе-
рного променя з нелінійним оптичним середо-
вищем та наступним гомодинним детектуван-
ням. Їх визначено зі застосуванням гомодинно-
го детектора для вимірювання відхилень елект-
ричного поля світла. Результати вивчення всіх 
типів розмитих станів (вакуумного, амплітуд-
ного, фазового, з довільною фазою квадратури), 
їх портрети, що містять всю інформацію про 

квантово-механічні властивості розмитих опти-
чних станів, наведено в [3]. Але експеримента-
льне генерування квантових станів складне, 
менш вигідне при вивченні, розробленні, та до-
слідженні квантово-механічної техніки. Більше 
для цього надаються числові, комп’ютерні мо-
делі, особливо на стадії макетування такої тех-
ніки. 

У цій статті наведено метод комп’ютерного 
імітаційного моделювання квантових станів, 
отриманих шляхом порівняння синусоїди з ре-
зультатомї цифро-аналогового перетворення її 
ж цифрового образу (з дискретизованою, кван-
тованою та затриманою такою синусоїдою).  

 
Постановка задачі та її розв'язок 
На основі концепції, прийнятої при складан-

ні вимог до пристроїв квантової обчислюваль-
ної техніки [1], сформулюємо узагальнені ви-
моги до комп’ютерної моделі квантового стану. 
Необхідні: 

a) обчислювальний процес з характерними 
для квантових станів результатами; 

b) можливість ініціювання характерних 
результатів; 
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c) суттєвий час декогерентності характер-
них результатів, більший за час комп’ютерного 
моделювання квантового стану; 

d) універсальний набір квантових логічних 
вентилів; 

e) можливість побудови кубітного просто-
ру (з операціями, наприклад, подібними до 
операцій І, АБО, НЕ, та замкнутої відносно цих 
операцій множини з елементами, побудовани-
ми з кубітів) – для моделювання обчислень. 

У цій статті розглядаються аспекти (a-c). 
Раніше було досліджено шуми гармонічного 

тестового сигналу у каналах цифрової обробки 
сигналів [4]. Проаналізуємо детальніше ці ре-
зультати. 

Розглянемо вираз: 
21
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2 µ′π⋅Ξ= ksinAsk , 
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Похибка залежить від швидкості зміни си-
нусоїди: 

( ) ( )
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де Ζ∈q . 
Залежно від типу числа µ  (натуральне, ра-

ціональне, ірраціональне) буде різною величи-
на циклу ( )( )[ ] 1Q −µφ=ν , де Q – доповнююча до 
цілого частина числа, )( ⋅φ  – функція Рімана 
[5]. Тому величини kξ , взяті через період 

)(N 1Ent −µ= , можна згрупувати – ,iηξ  

N,1=η , ν= ,i 1 . Через те, що періоди sT  і dT  
неспівмірні, з’являється "набігання" фази відлі-
ків синусоїди. Для скінченного інтервалу спо-
стереження Т множина значень )iT( dξ  залежно 
вiд класу числа µ  розбивається за умовою за-

мкнутості циклу  Q
ν
µ

=)
T
m(
d

, 

)Fr(),(Fr1)(Q),Fr( ••−=•= µdTm  – дробова 
частина числа) на підмножини потужності 

ΩM , що залежить від величини Т. Для одного 
циклу ΩM  набирає значень: 

⎪
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Ці значення складають послідовність векто-
рів Ω∈ωµ==ωξ ),M,M,m),,m( Ent(1 . Це ста-
ло підставою для означення індикаторного ві-
дображення індексу внаслідок чого з (2) отри-
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мано множини реалізацій (ансамбль) 

   
1

),m()iT( )n(
p,...,pd n

i
,m ωξ⎯⎯ →⎯ξ ωΙ ,          (3) 

де Kp ∈ . Вважається, що пермутація компо-
нентів кожного m- вектора не змінює його вла-
стивостей як реалізації випадкової величини.  

На рис. 1 (нижня осцилограма) наведено ре-
зультат відображення (3) отриманий експери-
ментально, коли від неперервної синусоїди від-
німався результат цифро-аналогового перетво-
рення (наведений зверху) цієї оцифрованої си-
нусоїди. Величини ηξi  розмістилися на лініях, 
як показано внизу, оскільки значення цих вели-
чин стрибкоподібно „дрейфують” від циклу до 
циклу. У таких випадках прийнято вважати, що 
Їх значення мають псевдовипадковий харак-
тер [6]. Різна довжина ліній вказує на те, що 
функції розподілу ймовірностей значень ηξi  
залежать від часу, тобто, отримана послідов-
ність є нестаціонарною, але з властивістю по-
вторюваності характеристик її стохастичності, 
наприклад, її кореляційної функції. 

 
Рис. 1 Отримані експериментально значення ηξi  

(внизу) та 2
ks  (зверху), масштаби по осі ординат 

різні 
Періодично корельована випадкова послідо-

вність (ПКВП) є моделлю (1). За означенням це 
є випадкова послідовність для якої математич-
не сподівання mn та коваріація nr  є такими, що 

nNn mm =+  та nNj,Nn rr =++ . Число N тоді на-
зивають періодом корельованості. ПКВП є 
комплекснозначною, вона має представлення 
через менш складні, стаціонарні процеси. Для 
останніх існують спектральні розклади, оскіль-
ки їх спектральна густина потужності є інваріа-
нтом до часових трансляцій (зсувів) – трансфо-
рмацій зі структурою групи. На множині вказа-
них випадкових процесів скалярний добуток 
( )Η⋅⋅,  визначено у наступній формі: 

,)(
1

1lim
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,
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jnjjjnj
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∑
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де 
o
ξ  є комплексно спряженою до ξ

⋅⋅⋅ −ξ=ξ m
o

, 
ξ
jm  є математичним сподіванням означеним на 

ансамблі реалізацій. Для простору H таких по-
слідовностей природньо визначається норма 

0
2

,jjj b),( =ξξ=ξ ΗΗ

oo
. Оскільки 0,jb  визначає 

також середню потужність, яка практично є скін-
ченною, то простір H є гільбертовим простором. 
Беручи до уваги властивості представлень груп і 
функцій на групах означення ПКВП виводить до 
циклічних властивостей групи зсувів значень 
ПКВП, де оператор зсуву на адитивній циклічній 
групі додавань індексів (чисел за модулем N), бу-
де унітарним, тобто, величини bjn не залежать від 
j. Це означає слабку стаціонарність ПКВП, вказує 
на можливість означення її ергодичності, що 
уможливлює обчислення оцінок середнього та 
коваріації послідовності за реалізацією [7]. 

В рамках концепції теорії інтегральних 
представлень ПКВП можна виразити через по-
слідовність з некорельованими значеннями за 
допомогою коваріаційного оператора з ядром 

Η+ ξξ= ),(B jnjn
oo

 [8]. 

Стаціонарність ПКВП у гільбертовім прос-
торі H уможливлює розклади її спектральних 
зображень у ряди за ортонормованими власни-
ми функціями φkn оператора з коваріаційним 
ядром, які відповідають власним числам kλ . 
Збіжність цих рядів встановлено у сенсі норми 

2
Ηξ . За статистичними оцінками середніх ха-

рактеристик їх віднесено до класу Nπ . Вираз 

{ } { } N/mm
N

r
jNrjjj ∑

−

=
+ξ=ξ

1

0
, властивий для пері-

одичних послідовностей, уможливлює згадані 
розклади і, крім того, містить інформацію ще й 
про їх фазову структуру. ПКВП виглядає як ви-
падковий скінчено вимірний вектор чи вектор з 
простору H (коли означена множина є злічен-
ною), з компонентами, що є стаціонарними гі-
льбертовими послідовностями; відповідно, тоді 
у подальшому виникає коваріаційна матриця, а 
для спектральних представлень – двовимірні 
спектральні функції [7, 8]. 

Таким чином відмінність оцифрованої сину-
соїди від звичайної полягає у тому, що вона має 
додаткову складову, яка виглядає подібно до 
стану квантової системи. 
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Аналіз отриманих результатів 
У цій статті викладено обчислювальний ме-

тод побудови (імітації) квантового стану за різ-
ницею між синусоїдою та цифровою синусої-
дою, подібно як при гомодинному експеримен-
ті, де генерується розмите світло та розмитий 

 

 
Рис. 2. Портрети когерентних станів: A = 1; Ts = 
1.11; Td= 0,0001; c = 0,0001; (a) – θ = 0.00001; (б) – 
θ = 0.00005; (в) – θ = 0.0005. 

 
Рис. 3. Портрет температурного стану A = 1; Ts = 
1.11; Td = 0,001; c = 0,0001; θ = 0. 

вакуум за допомогою параметричного оптично-
го осцилятора та сканування фази [3]. 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Портрети розмитих станів, A = 1: 
a) амплітудного, Ts=1.11, Td = 0.001, c = 0.01, θ = 
0.0005; та, при Ts = 1, c = 0.0035, θ = 0.0095 - 
б) вакуумного, Td = 0.02; в) фазового, Td = 0.01; 
г) стану з деяким значенням фази квадратури, Td = 
0.005. 

a) 

в) 

б) 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Отримані за виразами (1-3) цифрові портре-
ти квантових станів добре співпадають з наве-
деними в [3] фазовими портретами: 

I) для когерентних станів, коли вага моло-
дшого біту constc ≡  і є дуже малою, відно-

шення const
T
T

d

s ≡=µ  буде дуже великим; час 

затримки змінювався; збільшення вказаного ча-
су спричиняло збільшення різниці nξ  при не-
змінному шумі аналогово-цифрового перетво-
рення (рис. 2, a - в); 

II) для температурного стану, коли затри-
мка відсутня (рис. 3); 

III) для розмитих станів (рис. 4): амплітуд-
ного – (a), вакуумного – (б), фазового – (в) і 
стану з деяким фазовим кутом квадратури – (г). 

 
Висновки 
Отримані результати задовольняють вимоги 

до імітації квантових станів: 
a) побудовано обчислювальний процес з 

характерними для квантових станів результа-
тами; 

b) продемонстровано можливість ініцію-
вання потрібного характерного результату; 

c) встановлено, що час декогеренції доста-
тній для імітаційного моделювання квантових 
станів. 

Застосування зворотнього перетворення Ра-
дона до функцій розподілу імовірностей ηP  

значень ηξi для кожної фази дає функції Віґнера 
відповідних станів, можлива також побудова й 
інших характеристик.  

Імітаційна комп’ютерна модель квантових 
станів є нескладною і буде корисною для роз-
витку обчислювальних алгоритмів – від іміту-
вання квантових базових логічних операцій до 
квантових обчислень, вимірювань тощо. 
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Яворський Б.І. Метод  комп’ютерного  іміта-
ційного  моделювання квантових  станів 

На основе метода реконструкции квантовых со-
стояний света по результатам гомодинного экспе-
римента разработан метод компьютерного имитаци-
онного моделирования состояний квантовых полей. 
Обосновано использование разниц значений анало-
го-цифрового и цифро-аналогового преобразований 
синусоид с разными периодами дискретизации, ве-
сом младших битов двоичных кодов их значений, и 
задержкой для компьютерной имитации взаимодей-
ствия лазерного луча с нелинейной оптической сре-
дой и гомодинного детектора. Получены графики 
всех типов размытых состояний – вакуумного, ам-
плитудного, фазового и с произвольным значением 
фазы квадратуры. 
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ПРОГРАМНІ  СПЕЦІАЛІЗОВАНІ  ПРОЦЕСОРИ  ДЛЯ  
РЕКОНФІГУРОВНИХ  ПРИСКОРЮВАЧІВ  УНІВЕРСАЛЬНИХ 

КОМП’ЮТЕРІВ 

Проведено порівняльний аналіз архітектури комп’ютерних систем у складі універсальних 
процесорів та реконфігуровних прискорювачів. Розглянуті методи та засоби проектування і 
формування програмних процесорів. Сформовано вимоги до програмних спеціалізованих про-
цесорів. 

The comparative analysis of computer systems architecture consisting of all-purpose processors 
and reconfigurable accelerators is performed. Methods and facilities for design and forming of soft 
processors are considered. Requirements to soft specialized processors are formed.   

Вступ 
Потреба вирішення ресурсномістких задач та 

задач з інтенсивним використанням даних, таких 
як обробка мультимедійних даних у реальному 
часі, сучасне математичне моделювання і оброб-
ка вмісту, привели до формування нового типу 
програмних та апаратних засобів, які отримали 
назву реконфігуровних прискорювачів. Реконфі-
гуровні прискорювачі все частіше використову-
ються для виконання складних задач обробки 
даних з метою зменшення навантаження на уні-
версальні процесори та підвищення продуктив-
ності комп’ютерних систем. При цьому можли-
вість реконфігурування, тобто заміни вмісту ре-
конфігуровного прискорювача новим спеціалі-
зованим процесором, відкриває перспективи на-
дання принципово нових властивостей та досяг-
нення високих технічних характеристик 
комп’ютерної системи, до складу якої входить 
реконфігуровний прискорювач [1,2]. 

Під програмними процесорами (в англійсь-
кій термінології soft processors) розуміють про-
цесори, призначені для синтезу в реконфігуро-
вних прискорювачах. Термін програмний тут 
вжитий для того, щоб вказати на те, що в дійс-
ності це є програмна модель процесора, яка по-
дана мовою опису апаратних засобів та може 
бути синтезована в реконфігуровних приско-
рювачах [3]. При цьому в реконфігуровних 
прискорювачах можуть бути синтезовані як 
програмовані, так і апаратно-орієнтовані спеці-
алізовані процесори, а також універсальні про-

цесори. При цьому реалізація програмних апа-
ратно-орієнтованих спеціалізованих процесорів 
є особливо ефективною, оскільки досягається 
гранично висока продуктивність при мінімаль-
них значеннях затрат обладнання та споживаної 
потужності. 

Використання в комп’ютерних системах 
прискорювачів не є новим підходом. Ще в 60-х 
роках минулого століття вони почали викорис-
товуватись для прискорення виконання склад-
них задач, зокрема задач фільтрації та спектра-
льного аналізу [4]. Однак створення потужних 
реконфігуровних середовищ знову відновило 
інтерес до даного напряму. Можна впевнено 
стверджувати, що створення програмних апа-
ратно-орієнтованих спеціалізованих процесорів 
сьогодні належить до найновіших та найважли-
віших напрямів розвитку високопродуктивних 
комп’ютерних систем. У зв’язку з цим виникає 
потреба розробки методів проектування та 
структурної організації програмних апаратно-
орієнтованих спеціалізованих процесорів, ме-
тодів їх інтеграції в систему, а також визначен-
ня вимог до них для ефективного синтезу в ре-
конфігуровних прискорювачах. 

 
1. Типи архітектур комп’ютерних систем 
з реконфігуровними прискорювачами 
На даний час створено кілька типів архітек-

тур комп’ютерних систем, в яких використо-
вуються універсальні процесори з слабо або ті-
сно зв’язаними з ними реконфігуровними при-
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скорювачами. 
В архітектурі на основі універсальних про-

цесорів з слабо зв’язаними реконфігуровними 
прискорювачами в якості реконфігуровних 
прискорювачів використовуються: 
– змінні плати персональних комп’ютерів, на-
приклад ClearSpeed Advance™ X620 і e620 
Accelerator Boards, або реконфігуровний проце-
сорний блок RPU100-L60 фірми DRC [5]; 
– дочірня (більш низького рівня) плата рекон-
фігуровного прискорювача, підключена до по-
вільної шини персонального комп’ютера, на-
приклад реконфігуровні процесорні блоки 
RPU110-100, 160, 200 фірми DRC [5]; 
– дочірня (більш низького рівня) плата рекон-
фігуровного прискорювача з додатковим спеці-
альним з’єднанням, прикладом якої може слу-
жити реконфігуровний прискорювач RCHTX 
Celoxica [6]. 

У даній архітектурі апаратний прискорювач 
підключається до послідовної шини процесора, 
зазвичай PCI чи PCI Express, і процесори 
з’єднуються між собою через стандартну мере-
жу (Ethernet). Ця модель застосовується в сис-
темах малого розміру, які мають декілька про-
цесорів. Застосування таких систем вимагає оп-
тимізації моделі потоку даних та є ефективним 
при малих об'ємах вхідних і вихідних даних. 
Тобто вони ефективні при вирішенні задач, які 
вимагають послідовної обробки. Паралельна 
обробка є швидше неефективною, що робить 
цю модель дещо непривабливою для високо-
продуктивних обчислень. Послідовна шина 
легко перенавантажується (навіть з однією 
ПЛІС) і пересилання даних в та з реконфігуро-
вного прискорювача може зайняти більше часу, 
ніж виконання алгоритму на основному проце-
сорі. Для паралельного алгоритму всі дані по-
винні пройти через основну мережу, що ство-
рює проблему для забезпечення масштабовано-
сті. 

Цей підхід є, проте, відносно дешевим. 
В архітектурі на основі універсальних про-

цесорів з тісно зв’язаними реконфігуровними 
прискорювачами використовуються: 
– реконфігуровні прискорювачі, тісно інтегро-
вані в мережну структуру, зокрема 
NALLATECH H100 Series [7] та супер-
комп’ютер FHPCA's на основі реконфігуровних 
прискорювачів фірми Maxwell [8]. Тут перед-
бачається пряме під’єднання реконфігуровних 
прискорювачів до процесорів; 
– реконфігуровні прискорювачі, тісно інтегро-

вані в мережну структуру, включаючи пряме 
з’єднання до мережних внутрішніх зв’язків. Ця 
архітектура також передбачає використання 
двох окремих мереж: процесорної та реконфі-
гуровного прискорювача, але з їх накладанням, 
наприклад з під’єднанням реконфігуровного 
прискорювача безпосередньо до мережного ін-
терфейсного кристалу (network interface chip - 
NIC). Різниця тут полягає в тому, що реконфі-
гуровні прискорювачі під’єднані безпосередньо 
до основної мережі через NICs, що створює 
можливість одному процесору мати доступ до 
однієї або більшої кількості ПЛІС, тобто будь-
яка ПЛІС може зв'язатися безпосередньо з 
будь-яким процесором. Прикладом такої архі-
тектури є система XD1 System фірми Cray [9];  
– реконфігуровні прискорювачі з прямим 
з’єднанням з пристроями пам’яті. Тут приско-
рювачі з’єднані безпосередньо з системною 
шиною розподіленої пам'яті. Цим самим, ство-
рюється мережа з топологією типу „кожен з 
кожним”, і вимагається проведення диспетче-
ризації апаратних засобів для підтримки коге-
рентності з’єднаних блоків пам’яті та пристро-
їв. Прикладом такої архітектури є архітектура 
RASC (Reconfigurable Application Specific 
Computing) фірми SGI та її NUMAlink комуні-
каційна структура [10]; 
– реконфігуровні прискорювачі на основі архі-
тектури IMPLICIT+EXPLICIT фірми SOC, яка є 
гібридом раніше розглянутих архітектур [11]. 

Архітектура на основі універсальних проце-
сорів з тісно зв’язаними прискорювачами пе-
редбачає пряме під’єднання реконфігуровних 
прискорювачів до процесорів. Особливості цих 
моделей: 

– вони дозволяють пряме з’єднання між ре-
конфігуровними прискорювачами через мережу 
„point-to-point”. Типово це варіант шини 
Infiniband чи інша швидка шина; 
– вони надають значно більше можливостей 
для розпаралелення та нарощування продукти-
вності, що дуже важливо, наприклад, для вирі-
шення великого числа проблем декомпозиції, 
які вимагають лише взаємодії з близькими су-
сідами;  
– обидві мережі, процесорна та реконфігуров-
ного прискорювача, можуть бути використані 
одночасно; 
– ця модель вимагає достатньо складної мереж-
ної топології; 
– додатково ця модель все ще має вузьке місце 
з включення плати для комунікацій між проце-
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сором та реконфігуровним прискорювачем, які 
потрібно розкласти на складові для прикладно-
го застосування, наприклад, тільки використо-
вуючи мережу процесорів для глобальних ко-
мунікацій. Мережа високої продуктивності ро-
бить це дорожче, ніж проста модель прискорю-
вача. 

 
2. Методи та засоби проектування і форму-
вання програмних спеціалізованих проце-
сорів 
Протягом багатьох років зусилля розробни-

ків НВІС були сконцентровані на вирішенні за-
дач функціонального проектування на рівні ре-
гістрових передач (Register Transfer Level, 
RTL). Відповідно, в сфері розробки засобів ав-
томатизації проектування основні інвестиції 
направлялися в розвиток засобів синтезу, моде-
лювання і верифікації на рівні RTL. Однак в 
останні роки розробники НВІС та САПР стали 
звертати увагу на системний рівень проекту-
вання (Electronic System Level – ESL). Потребу 
в засобах проектування системного рівня спри-
чиняє збільшення розмірів проектів і бажання 
зменшити витрати на проектування та скоро-
чення часу проектування. Крім того, метою 
створення засобів проектування на системному 
рівні є спрощення процесу проектування, в 
якому передбачається, що розробнику не потрі-
бно досконально володіти схемотехнічними на-
вичками, а лише вміти програмувати на мові 
високого рівня.  Мови проектування ESL більш 
схожі за синтаксисом та семантикою до попу-
лярної мови ANSI C, ніж до мов опису апарат-
них засобів, таких як Verilog чи VHDL. 

Для спрощення та зменшення витрат на про-
ектування використовують вже готові схемоте-
хнічні рішення – ядра (Intellectual Property – IP) 
[12]. При цьому підході пристрій проектується 
на основі вже готового та відтестованого ядра. 
В якості ядра може виступати як найпростіший 
елемент процесора, та і весь процесор. З цієї 
точки зору процес проектування можна розгля-
дати, як процес зміни конфігурації вже існую-
чого ядра. Інтеграція даного підходу в засоби 
проектування ESL дозволяє виконувати конфі-
гурування на більш високому рівні. Це, в свою 
чергу, дозволяє знайти оптимальне співвідно-
шення між продуктивністю розробленого при-
строю та витратами на його створення. Тут під 
витратами розуміють як витрати обладнання на 
реалізацію, так і витрати на розробку, що в кін-

цевому випадку відіб’ється на ціні створеного 
продукту. 

Існуючі засоби проектування на системному 
рівні можна поділити на два класи. До першого 
класу відносяться засоби, які використовують 
підхід переводу опису проекту на мові високо-
го рівня в логічні вентилі ПЛІС. Інший клас си-
стем використовує підхід створення спеціалізо-
ваного процесора шляхом конфігурування ба-
зової моделі універсального процесора. Суть 
такого підходу полягає в тому, що з опису ал-
горитму на мові високого рівня обчислюються 
параметри спеціалізованого процесора та гене-
рується програма прошивки ПЗП команд. Ці 
параметри та програма прошивки ПЗП є вхід-
ними для конфігуратора,  який з універсальної 
VHDL–моделі виділяє тільки потрібні вузли кі-
нцевого спеціалізованого процесора. Розгляне-
мо основні засоби проектування,  які відобра-
жають згадані вище підходи.  

Нижче наведено перелік комп’ютерних за-
собів, які підтримують технологію проектуван-
ня моделей комп’ютерних пристроїв з мови ви-
сокого рівня [6,7,13-16]: 
- Celoxica’s Agility compiler and DK Design 
Suite, 
- Impulse Accelerated Technology’s Impulse-C, 
- Synfora PICO Express, 
- Mentor Graphics’ Catapult C, 
- Mitronics Mitrion Virtual Processor, 
- Nallatech’s DIMEtalk, 
- SRC’s CARTE Programming Environment, 
- Xilinx Lab’s CHiMPS, 
- Intron’s C-to-gates tools.  

Ці засоби шляхом компіляції з мови високо-
го рівня перетворюють алгоритм роботи при-
строю в код опису його архітектури на мові 
VHDL, з якої формується конфігураційний код 
моделі комп’ютерного пристрою для реконфі-
гуровного прискорювача [17]. При цьому, в бі-
льшості з них використовується модифікований 
варіант мови С, наприклад Mentor Graphics ви-
користовує IEEE standard System C, Celoxica - 
Handle C, Nallatech - DIME C, Impulse - Impulse-
C, Mitrionics - Mitrion-C. 

Варіанти формування програмних процесорів, 
які синтезуються в реконфігуровних прискорю-
вачах, можна згрупувати наступним чином: 
– бібліотеки стандартизованих програмних мо-
делей високопродуктивних спеціалізованих 
процесорів; 
– виконані на замовлення бібліотеки програм-
них моделей спеціалізованих процесорів для 
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виконання найчастіше використовуваних опе-
рацій; 
– створення спеціальних засобів для приско-
рення виконання реконфігурування реконфігу-
ровного прискорювача; 
– використання генераторів програмних моде-
лей спеціалізованих процесорів; 
– формування програмних процесорів з мови 
високого рівня. 

Порядок використання бібліотек стандартизо-
ваних програмних моделей високопродуктивних 
спеціалізованих процесорів відображає рис.1. 

Універсальний комп'ютер 

Бібліотека стандартизованих 
програмних моделей

Програмні засоби ззаємодії з 
реконфігуровним 
прискорювачем

Програмні засоби 
реконфігурування 
реконфігуровного 
прискорювача

Реконфігуровний 
прискорювач 

 
Рис. 1. Порядок використання бібліотек стандарти-
зованих програмних моделей високопродуктивних 
спеціалізованих процесорів 

Тут бібліотеки стандартизованих програм-
них моделей високопродуктивних спеціалізо-
ваних процесорів разом з програмним забез-
печенням для взаємодії з реконфігуровним 
прискорювачем та програмним забезпеченням 
для здійснення конфігурування реконфігуров-
ного прискорювача знаходяться в універсаль-
ному комп’ютері. Недоліками цього підходу є 
наступні: 
1) великий розмір коду бібліотеки стандарти-
зованих програмних моделей високопродук-
тивних спеціалізованих процесорів; 
2) функціональна обмеженість бібліотеки 
стандартизованих програмних моделей висо-
копродуктивних спеціалізованих процесорів;   
3) значний час, необхідний для передачі про-
грамної моделі спеціалізованого процесора 
від універсального комп’ютера до реконфігу-
ровного прискорювача, причому цю операцію 
необхідно здійснювати при кожній заміні 
конфігурації процесора; 
4) значний час, необхідний для виконання реко-
нфігурування реконфігуровного прискорювача. 

Використання бібліотек виконаних на замо-
влення програмних моделей найчастіше вико-
ристовуваних прискорювачів (рис.2) дозволяє 

зменшити функціональну обмеженість бібліо-
теки стандартизованих програмних моделей 
високопродуктивних спеціалізованих процесо-
рів та краще адаптуватись до вирішуваних за-
дач, однак є значно дорожчим, оскільки перед-
бачає розробку замовлення бібліотек програм-
них моделей найчастіше використовуваних 
прискорювачів на замовлення. 

Універсальний комп'ютер 

Бібліотека стандартизованих 
програмних моделей

Програмні засоби ззаємодії з 
реконфігуровним 
прискорювачем

Програмні засоби 
реконфігурування 
реконфігуровного 
прискорювача

Реконфігуровний 
прискорювач 

Бібліотека виконаних на 
замовлення програмних 

моделей

 
Рис. 2. Порядок використання бібліотек виконаних 
на замовлення програмних моделей високопродук-
тивних спеціалізованих процесорів 

Ряд фірм з метою прискорення виконання 
реконфігурування реконфігуровного приско-
рювача створюють спеціальні засоби, прикла-
дом яких є FPGA High Performance Computing 
Alliance’s Parallel Toolkit [18] (рис.3).  

Перевагою тут є те, що універсальний 
комп’ютер не втрачає часу на пересилання та 
здійснення конфігурування реконфігуровного 
прискорювача, саме конфігурування реконфі-
гуровного прискорювача здійснюється швидше 
завдяки адаптації засобів конфігурування, і 
крім того, інтенсивність обміну даними між  
універсальним комп’ютером та реконфігуров-
ним прискорювачем стає значно меншою. 

Універсальний комп'ютер 

Програмні засоби взаємодії 
з реконфігуровним 
прискорювачем

Програмні засоби взаємодії 
з FHPCA’s Parallel Toolkit

Реконфігуровний 
прискорювач

Засоби 
реконфігурування 
реконфігуровного 
прискорювача

FHPCA’s Parallel Toolkit

 
Рис. 3. Спеціальні засоби прискорення виконання 
реконфігурування реконфігуровного прискорю-
вача за допомогою FPGA High Performance 
Computing Alliance’s Parallel Toolkit
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Значно ефективнішим порівняно з попере-
днім є використання генераторів програмних 
моделей спеціалізованих процесорів, зокрема 
Intron’s HPC configuration generator Toolkit [19].  
Цей підхід (рис.4) дозволяє значно зменшити 
розмір коду програмних моделей, забезпечує 
багатоверсійну конфігурацію та адаптацію 
структури спеціалізованого процесора до особ-
ливостей  виконуваного алгоритму. 

Універсальний комп'ютер 
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Рис. 4. Спеціальні засоби прискорення виконання 
реконфігурування реконфігуровного прискорюва-
ча за допомогою генератора програмних моделей 
спеціалізованих процесорів Intron’s HPC 
configuration generator  

Звичайно, найефективнішими є засоби прое-
ктування системного рівня, застосування яких 
дозволяє зменшити витрати на проектування та 
скоротити час проектування [17]. Крім того, 
метою створення засобів проектування на сис-
темному рівні є спрощення процесу проекту-
вання. 

 
3. Вимоги до програмних спеціалізованих 
процесорів 
Вимоги до програмних спеціалізованих про-

цесорів, які призначені для синтезу в реконфі-
гуровних прискорювачах, можна поділити на 
наступні групи: 
1. Вимоги до технічних характеристик спеціалі-
зованого процесора: 
– вимоги до спеціалізованого процесора в час-
тині його продуктивності: він повинен володіти 
максимально можливою продуктивністю, яка 
може бути досягнута на виділеному для його 
реалізації обладнанні. Тобто має бути забезпе-
чена максимальна ефективність використання 
обладнання реконфігуровного прискорювача; 

– вимоги до спеціалізованого процесора в час-
тині затрат обладнання на його реалізацію: він 
повинен займати максимум з виділеного в ре-
конфігуровному прискорювачі місця під його 
реалізацію з тим, щоб найефективніше викори-
стати ресурси кристалу. Наприклад, якщо під 
його реалізацію виділено весь кристал, він по-
винен бути спроектований таким чином, щоб 
його схема займала весь кристал; 
– вимоги до спеціалізованого процесора в час-
тині споживаної ним потужності: він повинен 
споживати мінімальну потужність при вико-
нанні заданих алгоритмів обробки даних з за-
даною продуктивністю. 
2. Вимоги до спеціалізованого процесора в час-
тині організації приймання даних, їх опрацю-
вання та видачі:  
– пересилання даних між центральним проце-
сором і спеціалізованим процесором здійсню-
ється блоками даних визначеного розміру; 
– опрацювання даних може здійснюватися під 
час пересилання (на фоні пересилання); 
– необхідно забезпечити швидкість пересилан-
ня даних, яка б дозволила повністю використа-
ти ресурси процесора; 
– зазвичай для виконання однієї команди вико-
нується два пересилання даних: пересилання до 
спеціалізованого процесора блоку вхідних да-
них та пересилання до центрального процесора 
блоку вихідних даних. 
3. Вимоги до архітектури спеціалізованого 
процесора: 
– архітектура спеціалізованого процесора по-
винна враховувати особливості архітектури ре-
конфігуровного прискорювача, на якому він 
реалізується; 
– доцільно реалізувати в якості програмних 
процесорів апаратно-орієнтовані спеціалізовані 
процесори, оскільки ними досягається гранич-
но висока продуктивність при мінімальних зна-
ченнях затрат обладнання та споживаної поту-
жності; 
– архітектура спеціалізованого процесора пови-
нна враховувати можливості  інтерфейсу між 
універсальним комп’ютером реконфігуровним 
прискорювачем, на якому він реалізується. 
4. Вимоги до кодів, на яких описана модель 
спеціалізованого процесора: 
– коди моделі спеціалізованого процесора по-
винні відповідати вимогам міжнародних стан-
дартів; 
– коди моделі спеціалізованого процесора по-
винні займати мінімальну ємність пам’яті, в 
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якій вони зберігаються; 
– коди моделі спеціалізованого процесора 

повинні максимально швидко прописуватись у 
реконфігуровний прискорювач для перетворен-
ня їх у спеціалізований процесор. 

 
Висновки 
1. Розглянута архітектура комп’ютерних си-

стем ув складі універсальних процесорів та сла-
бо або тісно зв’язаних з ними реконфігуровних 
прискорювачів. Виділено особливості різних 
варіантів архітектури. Проведено порівняльний 
аналіз різних варіантів з’єднання універсальних 
процесорів з реконфігуровними прискорювача-
ми. Наведено приклади реальних 
комп’ютерних систем, в яких використовують-
ся реконфігуровні прискорювачі. 

2. Розглянуті методи та засоби проектування 
і формування програмних процесорів. Оцінено 
переваги та недоліки варіантів формування 
програмних процесорів, які синтезуються в ре-
конфігуровних прискорювачах: бібліотеки ста-
ндартизованих програмних моделей, бібліотеки 
виконаних на замовлення програмних моделей, 
створення спеціальних засобів для прискорення 
виконання реконфігурування реконфігуровного 
прискорювача, використання генераторів про-
грамних моделей спеціалізованих процесорів, 
формування програмних процесорів з мови ви-
сокого рівня. 

3. Сформовано вимоги до технічних харак-
теристик програмних спеціалізованих процесо-
рів, організації приймання даних, їх опрацю-
вання та видачі, архітектури спеціалізованого 
процесора, кодів, на яких описана модель спе-
ціалізованого процесора. 
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РОЗПОДІЛ  ЗАВДАНЬ  В  ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ  СИСТЕМІ  З  
ВИКОРИСТАННЯМ  АЛГОРИТМІВ  СОРТУВАННЯ 

Розглянуто проблему розподілу завдань в обчислювальній системі для випадку, коли кіль-
кість комп’ютерів системи перевищує кількість завдань, які необхідно розподілити. Для цього 
застосовано різноманітні алгоритми сортування. З метою підвищення швидкості роботи роз-
глянутого механізму розподілу завдань на базі використання алгоритмів сортування запропо-
новано алгоритм автоматичного вибору сортування у залежності від властивостей даних, що 
представлені вхідними масивами. Показано, що обране розв’язання проблеми є ефективним, бо 
час, витрачений на прийняття рішення про вибір алгоритму, несуттєво впливає на загальний 
час сортування. Доведено, що розроблений алгоритм дозволяє скоротити час сортування вхід-
них даних, а значить, і час розв’язання проблеми розподілу завдань в обчислювальній системі. 

The problem of task distribution is considered in the computer system for the case, when the num-
ber of computers of the system exceeds the number of tasks which must be distributed. For this pur-
pose various algorithms of sorting are applied. To increase the operation speed of the considered 
mechanism of task distribution on the base of the sorting mechanism the algorithm of automatic 
choice of sorting, dependent on data properties, represented as input arrays, is offered. The selected 
problem solution technique is shown to be effective, since time, spent on the algorithm choice doesn’t 
influence a total sorting time. The developed algorithm allows to shorten a time of input data sorting, 
and a time of task distribution in the computer system. 

Вступ 
Розвиток досліджень у галузі GRID – техно-

логій за останній час набуває все більшої сили 
[1–4]. Це пов’язано, в першу чергу, з потребами 
розв’язку завдань із різноманітних галузей нау-
ки та техніки, наприклад: 
– біологи прагнуть моделювати тисячі молекул 
– кандидатів для лікарських препаратів, щоб 
побачити, як ці молекули взаємодіятимуть з пе-
вними білками; 
– фізика високих енергій незабаром щорічно 
надаватиме близько 10 Пбайт даних і тисячі фі-
зиків у багатьох університетах світу прагнути-
муть аналізувати ці дані; 
– учені, що вивчають нашу планету, стежать за 
рівнем атмосферного озону, використовуючи 
дані, отримані з супутників. Для вирішення 
тільки цього одного завдання вони пересила-
ють з космосу на Землю близько 100 Гбайт за 
добу; 
– розгадка таємниць людського генома була б 
неможлива без комп'ютерного аналізу: ДНК мі-
стить послідовності з трьох мільярдів хімічних 
елементів [5]. 

Тому постає потреба в існуванні потужної 
обчислювальної системи, яка допомогла б 
розв’язати ці та багато інших питань, що гостро 
постають для подальшого розвитку різноманіт-
них галузей. Такою системою є система GRID, 
зокрема UkrGRID. Для вирішення будь-якої за-
дачі прикладної галузі, необхідно це завдання 
представити у вигляді програмного коду, до-
ступного для розв’язку за допомогою 
комп’ютерних технологій. Тобто первинне за-
вдання прикладного характеру перетворюється 
на сукупність завдань, представлених програм-
ним кодом, кожне з яких виконується за певний 
час. 

Для ефективної роботи розглянутої системи 
необхідно передбачити те, на якому саме 
комп’ютері буде виконуватися кожне із за-
вдань, що надходитимуть до системи, тобто не-
обхідно розв’язати проблему ефективного роз-
поділу завдань серед комп’ютерів обчислюва-
льної системи.  

 
Постановка задачі та її розв'язок 
Для подальшого розгляду проблеми розпо-
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ділу завдань в обчислювальній системі зазна-
чимо, про який саме варіант системи [6] йдеть-
ся мова. Розглянемо варіант системи, якщо і 
комп'ютери, і завдання різні за потужністю. 
Тоді логічним було б на найпотужніший ком-
п'ютер розподілити найбільш тривале завдання. 
Але оскільки кількість комп'ютерів і кількість 
завдань, то цю задачу необхідно  детальніше 
проаналізувати з погляду на те, що виникають 
два можливих варіанти: 
1) загальне число завдань менше або дорівнює 
числу комп'ютерів в системі; 
2) загальне число завдань набагато більше чис-
ла комп'ютерів в системі. Тоді всі завдання ді-
ляться на потоки, в кожному з яких підзавдання 
(далі – завдання) має однакову тривалість ви-
конання. 

Розглянемо конкретніше перший випадок. 
Нехай є n завдань з тривалістю їх рішення 

iC  і m комп'ютерів, на яких мають бути 
вирішені завдання. Кожен з m комп'ютерів має 
свою потужність jC . 

Оскільки mn ≤ , то логічним було б обрати 
комп'ютер для вирішення завдання прямо про-
порційно. Тобто необхідно, щоб найтривалі-
шому завданню була надана найпотужніша 
машина. Таким чином, завдання ефективного 
розподілу зводиться до сортування даних маси-
ву значень тривалостей завдань і масиву зна-
чень потужностей комп'ютерів обчислювальної 
системи. Далі, працюючи вже з відсортованими 
масивами, посилаємо перше завдання з масиву 
тривалостей завдань на перший комп'ютер, що 
стоїть у масиві потужностей комп'ютерів обчи-
слювальної системи. 

Даний підхід до розв’язку задачі оптималь-
ного розподілу завдань у системі примушує 
звернути особливу увагу на алгоритм сорту-
вання даних. Адже саме оптимізація сортуван-
ня дозволить скоротити загальний час вирі-
шення всіх завдань, що поступили в систему. 
Таким чином, для розв’язку поставленого за-
вдання у вище вказаному трактуванні необхід-
но знайти оптимальний алгоритм сортування 
даних. 

Застосувавши знайдений оптимальний алго-
ритм сортування для масивів даних, поставлене 
завдання може вважатися розв’язаним. 
Методика автоматичного вибору алгорит-

му сортування. 
Автоматичний вибір проводився серед на-

ступних алгоритмів: сортування вибором, бу-
льбашки, шейкерного, простими вставками, 
Шелла, пірамідального та швидкого сортування 
[7, 8]. 

Зазначимо, що функції реалізовувались на 
мові Java у двох варіантах: для масивів типу int 
та масивів класів, які реалізують інтерфейс 
Comparable. 

Для того, щоб охарактеризувати масив було 
обрано два критерії: розмір масиву та його «по-
чаткову відсортованість». Ці два параметра ви-
значаються легше за інших і в той же час мають 
найбільш істотний вплив на тривалість вико-
нання алгоритмів сортування. Початкова відсо-
ртованість, у даному випадку, визначається як 
відношення кількості елементів більших, ніж ті, 
що знаходяться перед ними, до загальної кіль-
кості елементів. Для економії часу також була 
реалізована функція, що перебирає не всі еле-
менти, а лише ті, які зустрічаються при переби-
ранні із заданим кроком. 

Для дослідження впливу величини масиву 
на швидкість різноманітних алгоритмів сорту-
вань побудовано графіки (рис. 1 - 7). Також на 
графіках відмічено час визначення параметрів 
масиву (криві test1 і test2).  

На рис. 1 видно, що алгоритми бульбашки та 
Шейкер - сортування, яке являє собою модифі-
кацію від бульбашки (bubbleSort і hashingSort), 
працюють набагато повільніше ніж інші, тому 
вони можуть використовуватися тільки якщо 
потрібна природність поведінки. Добрі резуль-
тати показують алгоритми сортування прости-
ми вставками (insertSort) та сортування Шелла 
(shellSort). На рис. 2 також можна побачити пе-
ревагу сортування Шелла. 

На рис. 3 видно, що на масивах з розмірами 
до півмільйона елементів добрі результати по-
казують швидке сортування та сортування 
Шелла. 

На рис. 4 спостерігається різке зростання ча-
су виконання швидкого сортування. Це 
пов’язано з додатковими витратами на рекур-
сію. Тому було реалізовано варіант швидкого 
сортування, що реалізує рекурсію програмно. 

Також було проведено дослідження та побу-
довано аналогічні графіки визначення часових 
параметрів процесу при застосуванні різних ал-
горитмів сортування для заздалегідь частково 
впорядкованих масивів (рис.5). 
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Рис. 1. Час сортування для малого (до 100 елементів) випадкового масиву 
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Рис.2. Час сортування для невеликого (до 1000 елементів) випадкового масиву 
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Рис. 3. Час сортування для середнього (до 512000 елементів) випадкового масиву 
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Рис.4. Час сортування для великого (до 4000000 елементів) випадкового масиву 
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Рис. 5. Час сортування для малого (до 100 елементів) впорядкованого масиву 
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Рис. 6. Час сортування для невеликого (до 1000 елементів) впорядкованого масиву 
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Рис. 7. Час сортування для великого (до 12000000 елементів) впорядкованого масиву 

 
На рис. 5-7 можна відзначити переваги алго-

ритму сортування простими вставками. 
Після вивчення часу сортування різних ма-

сивів декількома способами сортування, дійш-
ли наступних висновків. З точки зору мініміза-
ції часу виконання сортування оптимальними 
для масивів з випадковим порядком елементів 
будуть наступні види сортування: 
– до 50 елементів – сортування простими вста-
вками; 
– до 65536 елементів – сортування Шелла; 
– більша кількість елементів – швидке сорту-
вання без використання рекурсії (програмна ре-
алізація). 

Для майже відсортованих масивів краще ви-
користовувати сортування простими вставками. 

 
Аналіз результатів автоматичного вибору 

сортування 
Для демонстрації досягнутих результатів 

виміряли час, витрачений на сортування при 
прямому виклику функцій, та порівняли його з 
часом, витраченим при виклику функції авто-
вибору сортування. 

На рис. 8 – 11 побудовані графіки залежнос-
ті часу сортування від величини масиву для 
прямого виклику функцій та для функції авто-
вибору сортування.  

Як можна побачити з рис. 8 швидкі алгори-
тми, які не мають властивості природності, зна-
чно поступаються у швидкості алгоритмам, які 
володіють такою властивістю. Функція автови-
бору, яка враховує властивість попередньої від-
сортованості масиву, демонструє добрі резуль-
тати. 

Оскільки маленькі масиви сортуються дуже 

швидко, то для визначення усередненого часу 
треба було відсортувати декілька масивів (у 
випадку рис. 9 – 1000). При цьому ми генерува-
вли масив випадкових елементів у тому ж цик-
лі, тому час їх генерації додається до часу сор-
тування. Щоб його врахувати ми вимірювали 
час тільки генерації масиву 1000 разів та відні-
мали його від часу сортування. У зв’язку з тим, 
що таймер дає похибки при вимірах коротких 
проміжків часу (до 30 мс), результати вимірю-
вань часу сортування поблизу нуля отримані з 
великою неточністю. Через це, а також через 
невеликий інтервал часу між точками вимірю-
вань графік, по-перше, йде «хвилями», а по-
друге – проходить через від’ємні значення часу 
сортування. Проте, на рис. 9 можна побачити, 
що час функції автовибору є меншим, ніж для 
більшості інших алгоритмів. 

На рис. 10 можна відзначити, що сортування 
методами вибору та вставками на масивах та-
ких розмірів працюють дуже повільно порівня-
но з іншими алгоритмами, тому графік побудо-
вано далі без них. 

На рис. 11 можна побачити, як відрізняється 
час роботи різних алгоритмів сортування. Ав-
товибір демонструє лише невелику затримку на 
вибір алгоритму, та суттєвий виграш у часі по-
рівняно з іншими алгоритмами. 

На графіках помітно, що якщо час сортуван-
ня за допомогою функції автовибору (t1) не на 
багато більший за час (t2) виконання алгорит-
му, який демонструє кращі результати на де-
якому проміжку, то, у більшості випадків, t1 
менше t2 і на наступному проміжку. Це демон-
струє вдалість вибраного підходу: час, затраче-
ний на прийняття рішення про вибір алгоритму, 
несуттєво впливає на загальний час сортування.
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Рис. 8. Час сортування для заздалегідь відсортованого масиву 
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Рис. 9. Час сортування для невеликого (до 200 елементів) випадкового масиву 
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Рис. 10. Час сортування для середнього (до 25000 елементів) випадкового масиву 
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Рис. 11. Час сортування для великого (до 12000000 елементів) випадкового масиву 
 
Висновки 
Таким чином, розроблений алгоритм дозво-

ляє скоротити час сортування вхідних даних, а 
значить і час розв’язання проблеми розподілу 
завдань в обчислювальній системі. Розроблена 
під час роботи бібліотека може бути викорис-
тана не лише у розглянутому випадку, але і у 
багатьох інших, де є потреба у пришвидшенні 
вирішування задачі сортування даних, а також 
економії часу та ресурсів комп’ютера. 
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Юрич М.Ю., Барсуков Д.С., Кудерметов Р.К. 
Распределение заданий в вычислительной систе-
ме с использованием алгоритмов сортировки 

Рассмотрена проблема распределения заданий в 
вычислительной системе для случая, когда количе-
ство компьютеров системы превышает количество 
заданий, которые необходимо распределить. Для 
этого применены различные алгоритмы сортировки. 
С целью повышения скорости работы алгоритмов 
сортирования предложен алгоритм автоматического 
выбора сортирования в зависимости от свойств дан-
ных, которые представлены входными массивами. 
Показано, что выбранное решение проблемы явля-
ется эффективным, поскольку время, потраченное 
на принятие решения о выборе алгоритма, несуще-
ственно влияет на общее время сортировки. Доказа-
но, что разработанный алгоритм позволяет сокра-
тить время сортирования входящих данных, а зна-
чит и время решения проблемы распределения зада-
ний в вычислительной системе. 
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СИНТЕЗ  ТА  ОЦІНКА  РІЗНИХ  ВАРІАНТІВ  ПАРАЛЕЛЬНИХ 
ПЕРЕМНОЖУВАЧІВ  ДВІЙКОВИХ  ЧИСЕЛ 

Розглянуті різні варіанти високорівневого синтезу паралельних перемножувачів двійкових 
чисел, визначені їх параметри: затрати обладнання та часова затримка, оцінені сфери доцільно-
го застосування. 

Different versions of high-level synthesis of binary numbers parallel multipliers were considered 
and their parameters, such as: equipment costs and time delay ,were determined,. The possible scopes 
of their application were also estimated. 

Вступ 
Висока продуктивність обробки даних в су-

часних комп’ютерах досягається завдяки на-
ближенню структури їх операційних пристроїв 
(ОП) до структури графів виконуваних алгори-
тмів з використанням просторового і часового 
паралелізму. Чим більше адаптована структура 
ОП до структури графа виконуваного алгорит-
му, тим суттєвіше покращуються його характе-
ристики. Така адаптація досягається шляхом 
перекладення обчислювальних процедур з про-
грамного забезпечення на апаратну частину 
[1, 2]. Найкраще адаптованими до структури 
графа виконуваного алгоритму є алгоритмічні 
операційні пристрої, проектування яких від по-
чатку базується на інформації про структуру 
графа виконуваного алгоритму з врахуванням 
обмежень за затратами обладнання та вимог до 
продуктивності [1]. Дослідження різних варіан-
тів побудови таких пристроїв дозволяє знайти 
оптимальне співвідношення між затратами об-
ладнання та продуктивністю. 

В сучасних  комп’ютерних пристроях для 
виконання операції множення використовують-
ся спеціальні блоки  апаратного множення 
[2, 4, 5].  

Операція множення двійкових n-розрядних 
чисел зводиться до операції логічного множен-
ня множеного (множене – перший множник) на 
розряди множника та підсумовування отрима-
них результатів з їх зсувом на кілька розрядів 
[2, 4-6]. 

В результаті отримується n n-розрядних ре-
зультатів логічного множення множеного на 

розряди множника, які зсуваються праворуч на 
Ri (i=1,2,…,n-1) і отримуються часткові добут-
ки. Після чого виконується багатомісна опера-
ція додавання часткових добутків. 

Алгоритм виконання багатомісної операції 
додавання часткових добутків залежить від ти-
пу використовуваних операторів додавання. 
Найчастіше в якості операторів додавання в ал-
горитмах виконання багатомісної операції до-
давання часткових добутків використовується 
оператор двомісного однорозрядного двійково-
го додавання. Це дозволяє повніше врахувати 
особливості порозрядної обробки даних та зме-
ншити обчислювальну складність алгоритмів, 
тобто кількість виконуваних операцій. 

Найвідомішими серед матричних алгорит-
мів, які базуються на використанні операторів 
двомісного однорозрядного двійкового дода-
вання, є алгоритми з горизонтальним і діагона-
льним розповсюдженням переносу та алгорит-
ми Дадда і Уоллеса [7], [8]. В даній роботі до-
сліджувались різні варіанти синтезу обчислю-
вальних пристроїв паралельного двійкового 
множення з горизонтальним розповсюдженням 
переносу, які отримуються із потокового графа 
даного алгоритму (ПГА). 

 
Апаратна реалізація алгоритмів двійко-
вого множення 
Апаратна реалізація алгоритму множення, 

в першу чергу, направлена на отримання ал-
горитмічного операційного пристрою (АОП) з 
оптимальним співвідношенням між затратами 
обладнання та продуктивністю даного при-
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строю.  
Затрати обладнання ОПW - це необхідна для 

реалізації пристрою кількість апаратури, ви-
ражена в деяких одиницях [1] і для даного 
пристрою дорівнює сумі затрат обладнання на 
реалізацію пристроїв двомісного однорозряд-
ного двійкового додавання додW  та RW  n-
розрядних регістрів: Rдод WWW +=ОП . Загальна 
кількість регістрів, в свою чергу, складається 
з двох вхідних - n –розрядних регістрів на які 
поступають вхідні дані, вихідного n×2 –
розрядних регістра для збереження результату 
та з проміжних конвеєрних регістрів, які роз-
діляють яруси конвеєра і зберігають результа-
ти проміжних обчислень. Кількість проміж-
них регістрів у залежності від типу пристрою 
може змінюватися від 1 до 2)1( ×−l  n-
розрядних регістрів, де l – кількості ярусів 
ПГА. 

Продуктивністю Р АОП є кількість опера-
цій N реально виконаних за одиницю часу 

ОПT : 
ОПT
NP =  [1].  

Час ОПT , необхідний для виконання опера-
ції множення залежить від часу виконання 
всіх операцій однорозрядного двійкового до-
давання і є часовою затримкою обчислюваль-
ного пристрою, а кількість операцій N зале-
жить від вибраного алгоритму та розміру вхі-
дного пакету даних. Під пакетом вхідних да-
них будемо розуміти усі вхідні дані, необхідні 
для повного виконання алгоритму. 

Збільшення продуктивності відбувається за 
рахунок просторового і часового розпарале-
лювання виконання операцій.  

Якщо час виконання однієї операції двомі-
сного однорозрядного двійкового додавання 
дорівнює додt , то всі операції додавання одно-
го ярусу виконуються за час додt  і часова за-
тримка пристрою множення залежить від кі-
лькості ярусів ПГА l  і дорівнює додОП tlT ×= . 

На рис.1 показано, що із збільшенням роз-
рядності множників кількість операцій N дво-
місного однорозрядного двійкового додавання 
експоненційно зростає, в той час як кількість 
ярусів при паралельному виконанні операцій 
збільшується лінійно. Прискорення АОП R, 
відповідно до першого закону Амдала, дорів-
нює відношенню загальної кількості операцій 
до довжини конвеєра l: 

l
NR = .  

На рис.2 показано, що із збільшенням розря-
дності множників прискорення виконання ал-
горитму двійкового множення при паралельно-
му виконанні алгоритму зростає оскільки кіль-
кість операцій зростає експоненційно, а кіль-
кість ярусів ПГА – лінійно.  

 
Рис. 1. Час виконання операцій множення при па-
ралельному і послідовному виконанні операцій 
 
При послідовному виконанні алгоритму із збі-

льшенням кількості операцій пропорційно зрос-
тає і час виконання алгоритму, тому прискорення 
виконання алгоритму не відбувається. 

 
Рис. 2. Прискорення виконання операцій множен-
ня для множників різної розрядності при парале-
льному і послідовному виконанні операцій 
 
Постановка задачі 
Оскільки існує необхідність визначення 

оптимального співвідношення між затратами 
обладнання та продуктивністю блоків апарат-
ного множення, то виникає задача досліджен-
ня різних варіантів синтезу паралельних пе-
ремножувачів двійкових чисел, визначення їх 
параметрів: затрат обладнання та часової за-
тримки з метою оцінки сфери їх доцільного 
застосування. 
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Однотактовий АОП. Апаратне відобра-
ження ПГА двійкового множення (рис.3) в 
однотактовий АОП (рис.4) означає послідовне 
з’єднання пристроїв двомісного однорозряд-
ного двійкового додавання відповідно до ПГА 
двійкового множення. При такому відобра-
женні заданий алгоритм виконується над вхі-
дними даними при їх одноразовому прохо-
дженні через однотактовий АОП і використо-
вує паралельні і конвеєрні властивості алго-
ритму.  

Номер вершини ПГА

1..16
18,19,22,23,24,26,27,28

17,20,21,25

Виконувана операція
Операція логічного добутку

Операція повного двійкового додавання
Операція неповного двійкового додавання

аi, bj – вхідні дані   

z1      z2    z3      z4    z5         z6             z7                 z8

 а1 а1 а1   а 1  а2 а2 а2 а2 а3 а3 а3 а3   а4 а4 а4 а4 b 1  b1 b1 b1 b2 b2 b2 b 2  b3 b3 b3 b3 b 4  b4 b4 b4

zi -результат

 
Рис. 3. ПГА паралельного двійкового множення з 
горизонтальним розповсюдженням переносу 4-х 
розрядних множників 
 
Затрати обладнання на реалізацію такого 

АОП є найбільшими по кількості пристроїв 
додавання ОПW  ( NWдод =  та nWR ×= 4 - розряд-
них регістрів) при мінімальній часовій затри-
мці додОП tlT ×= .  

Час, через який на вхід пристрою може бу-
ти поданий черговий пакет даних, є пропуск-
ною здатністю 

ПT
 пристрою і для однотакто-

вого АОП дорівнює часовій затримці ОПT : 

додОПП tlTT ×== . Продуктивність однотактово-
го АОП дорівнює додtlNP ×= .  

Конвеєрний АОП. Для досягнення більшої 
продуктивності АОП та пропускної здатності 
ПT  потрібно забезпечити більшу завантаже-

ність пристроїв АОП.  
Це досягається суміщенням в часі виконання 

операторів алгоритму над різними даними, розді-
ливши яруси регістрами і, тим самим, отримавши 
конвеєрний пристрій множення. Розподіл операцій 
двомісного однорозрядного двійкового додавання 
по ярусах показаний на рис.5. Черговий вхідний 
пакет даних може бути направлений на вхід АОП 
множення через час додП tT =  після виконання опе-
рацій однорозрядного додавання першого ярусу і 
подання результату в проміжні регістри. 

Затрати обладнання на реалізацію такого 
багатотактового АОП є найбільшими за раху-
нок введення проміжних регістрів 

ОПW  ( NWдод =  та nlWR ×−+= )1(4 - розрядних ре-
гістрів), але їх наявність збільшує продуктив-
ність конвеєрного АОП в порівнянні з одно-
тактовим в l раз. Оскільки на кожний суматор 
кожний такт надходять дані і відбувається 
100 % завантаження пристроїв кожного ярусу, 
то кількість реально виконаних за час ОПT  
операцій збільшується в l раз і продуктивність 

багатотактового АОП дорівнює  
додt
NP = .  

Багатотактовий АОП. Мінімальні затрати 
обладнання на реалізацію АОП, при яких мо-
же бути досягнуто максимально можливе 
прискорення, дорівнюють ширині ПГА. Тому 
є сенс реалізувати виконання алгоритму мно-
ження на багатотактовому АОП, який має кі-
лькість пристроїв двомісного однорозрядного 
додавання, яка дорівнює ширині w  ПГА. За-
трати обладнання  на реалізацію такого при-
строю ОПW складають wWдод =  та nWR ×=8 - роз-
рядних регістрів.  

При зменшенні затрат обладнання продук-
тивність такого багатотактового АОП є такою 
ж, як і для однотактового і дорівнює 

додtlNP ×= . Зменшення апаратних затрат 
призводить до зменшенням в l раз пропускної 
здатності ( додП tlT ×= ) багатотактового АОП в 
порівнянні із конвеєрним АОП оскільки він 
послідовно в часі виконує операції кожного 
ярусу алгоритму. 

Але в деяких випадках є сенс реалізувати 
виконання декількох операцій з допомогою 
одного пристрою двомісного однорозрядного 
двійкового додавання, об’єднуючи суматори 
одного ярусу, або навіть суміжних ярусів. 

 При зменшенні кількості пристроїв двомі-
сного однорозрядного двійкового додавання 
до одного часова затримка приймає своє мак-
симально значення додП tNT ×= ,
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Рис. 4. Однотактовий АОП паралельного двійкового множення з горизонтальним розповсюдженням переносу 
для 4-х розрядних множників 
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Таблиця 1. Затрати обладнання та продуктивність для різних варіантів 64-х розрядних пристроїв двійкового мно-
ження з горизонтальним розповсюдженням переносу 

Затрати обладнання, Rдод WWW +=ОП  

кількість регістрів, RW  
(кількість регістрів х кількість 

розрядів) 
№ Тип пристрою 

двомісного од-
норозрядного  
двійкового до-
давання, додW  вхідних проміжних вихідних 

Часова затрим-
ка, ОПT  

Пропускна 
здатність 

ПT  

Продуктив-
ність Р 

1. однотактовий 4039 642×  - 642×  дод189 t×  дод189 t×  21/ додt  
2. конвеєрний 4039 642×  )6464(188 ××  642×  дод189 t×  додt  4039/ додt  
3. багатотактовий з 

шириною w 32 642×  - 642×  дод189 t×  дод189 t×  21/ додt  

4. багатотактовий з 
шириною w=1 1 642×  - 642×  дод4039 t×  дод4039 t×  1/ додt  

5. потоково-
конвеєрний 189 642×  )6464(188 ××  642×  189 додt×  дод32 t×  126/ додt  

6. потоково-
ітераційний 

1891 << додW  642×  
642× <≤ RW

)6464(188 ××  642×  
<дод189t ОПT

дод4039 t×<  

дод32 t× <

ПT <

дод4039 t×  

1/ додt << P

126/ додt  

 
Рис.5. Розподіл операцій двомісного однорозряд-
ного двійкового додавання по ярусах ПГА 

 
оскільки один пристрій двомісного однороз-
рядного двійкового додавання повинен вико-
нати послідовно в часі всі операції алгоритму. 
Багатотактовий АОП двійкового множення 
при мінімальних затратах обладнання на реа-
лізацію ОПW  ( 1=додW  та nWR ×=8 - розрядних 
регістрів) має найгіршу пропускну здатність 

додОП tNT ×=  і часову затримку. Продуктив-
ність багатотактового АОП двійкового мно-
ження обернено пропорційна часу виконання 
операції двомісного однорозрядного двійко-

вого додавання та дорівнює 
додt

Р 1
= . 

 
Потоково-конвеєрний АОП. При вико-

нанні всіх операцій одного ярусу одним при-
строєм двомісного однорозрядного двійкового 
додавання отримаємо потоково-конвеєрний 
АОП двійкового множення. Оскільки операції 
двомісного однорозрядного двійкового дода-
вання на кожному ярусі виконуються одним 
пристроєм додавання, а кількість операцій на 
кожному ярусі є різною і дані затримуються 
на певний час для послідовного виконання в 
часі всіх операцій ярусу, то часова затримка 
потоково-конвеєрного АОП збільшується. 

Відповідно до 1-го закону Амдала продук-
тивність обчислювальної системи, що склада-
ється із зв’язаних між собою пристроїв, в за-
гальному випадку визначається найнепродук-
тивнішим її пристроєм. 

Тоді ПT  потоково-конвеєрного АОП буде 
дорівнювати затримці найширшого ярусу 
ПГА: додП twT ×= , де w - кількість операцій 
двомісного однорозрядного двійкового дода-
вання в найширшому ярусі ПГА, а часова за-
тримка не зміниться додОП tNT ×= . Затрати об-
ладнання ОПW  складаються з l пристроїв двоміс-
ного однорозрядного двійкового додавання, 
де  l дорівнює кількості ярусів ПГА та )1(4 −+ l  
n-розрядних регістрів.За рахунок збільшення 
часової затримки продуктивність потоково-
конвеєрного АОП двійкового множення в по-
рівнянні із конвеєрним АОП зменшується в w  
раз і дорівнює 

додtw
NР
×

= . 
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Рис.6. Співвідношення між затратами обладнання 
та продуктивністю для різних варіантів 64-х роз-
рядних пристроїв двійкового множення з горизон-
тальним розповсюдженням переносу 
 
Потоково-ітераційний АОП Потоково-

ітераційний пристрій тут є пристроєм, який по-
єднує властивості конвеєра та багатотактового 
(ітераційного) АОП, тобто кількість ярусів кон-
веєра більша за 1 і менша за кількості ярусів 
ПГА l та на кожному ярусі міститься тільки 
один пристрій двомісного однорозрядного 
двійкового додавання.  

Затрати обладнання на реалізацію таких 
пристроїв невисокі, а продуктивність колива-
ється від продуктивності багатотактового 
АОП  двійкового множення з шириною w=1 
до продуктивності потоково-конвеєрного 
АОП. Результати отриманих співвідношень 
між затратами обладнання та продуктивністю 
різних варіантів для 64-х розрядних пристроїв 
двійкового множення з горизонтальним роз-
повсюдженням переносу відображені в 
табл. 1. 

Отже, проаналізувавши результати часових 
та апаратних затрат різних варіантів паралель-
них пристроїв множення (рис.6), проектуваль-
ник має можливість вибрати оптимальне спів-
відношення між затратами обладнання та про-
дуктивністю АОП. 

 
Висновки 

1. Затрати обладнання на реалізацію однотак-
тового АОП двійкового множення є найбі-
льшими по кількості пристроїв додавання 
при мінімальній часовій затримці. 

2. Затрати обладнання на реалізацію конвеєр-
ного АОП двійкового множення є найбі-
льшими за рахунок введення проміжних  

регістрів, але їх наявність збільшує проду-
ктивність багатотактового АОП в порів-
нянні з однотактовим в l раз.  

3. Зменшення затрат обладнання багатотакто-
вого АОП двійкового множення призво-
дить до зменшення пропускної здатності 
АОП. 

4. Найменша апаратна складність багатотак-
тового АОП двійкового множення призво-
дить до зниження продуктивності АОП. 

5. Отже, проаналізувавши результати часових 
та апаратних затрат обладнання різних варіа-
нтів пристроїв двійкового множення, проек-
тувальник має можливість вибрати АОП, 
який задовольняє співвідношенню між затра-
тами обладнання та продуктивністю АОП. 
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ГЕНЕРАТОР  ПСЕВДОВИПАДКОВИХ  БІНАРНИХ  
ПОСЛІДОВНОСТЕЙ  НА  ОСНОВІ  КЛІТИННИХ  АВТОМАТІВ 

В даній роботі проведено порівняльний аналіз характеристик псевдовипадкових бінарних 
послідовностей, які генеруються з використанням алгоритму Blum-Blum-Schub (BBS) і алгори-
тму одномірних клітинних автоматів (КА). Показано, що алгоритм КА демонструє кращі ре-
зультати в порівнянні з BBS. Проведено аналізи періодичних кореляцій в залежності від зміни 
логічних операцій, а також застосування КА в системах потокового шифрування. Продемонст-
ровано можливість атаки на основі відкритого тексту і довільної ділянки потоку двох сусідніх 
каналів генератора на основі КА. Для посилення стійкості до подібного роду атак запропоно-
вано новий клас КА, який базується на псевдовипадковому механізмі визначення локалізації 
взаємодіючих клітин.  

The comparative analysis of descriptions of pseudorandom binary sequences which are generated 
using the Blum-Blum-Schub (BBS) algorithm and the one-dimensional cellular automata algorithm 
(CA) is carried out in this work. It is indicated that CA algorithm demonstrates better results in com-
parison with BBS. The analysis of periodic correlations depending on logical operations and CA ap-
plication is performed in the stream encryption systems. The possibility of the attack based on the 
known plaintext and any stream part of two nearby generator channels based on CA is shown. The 
new class CA, which is based on pseudorandom mechanism of localization determination of interac-
tive cells is offered for such type of attacks resistance enhancement. 

Вступ 
Відомо, що криптостійкість потокових шиф-

рів практично повністю визначається якістю 
генератора ключової послідовності, яка накла-
дається на інформаційний потік, рандомізуючи 
його. Важливим тут є не тільки можливість від-
творення ключової послідовності на приймаль-
ній стороні, але й статистичні властивості цієї 
послідовності, основною з яких є велика подіб-
ність послідовності, що генерується до випад-
кової. Критерієм такої подібності є, як відомо, 
неможливість визначення з ймовірністю суттє-
во більшою, ніж 0.5, яким буде наступний член 
послідовності, нулем чи одиницею. Не менш 
важливою вважається відсутність в генерова-
них послідовностях кореляцій, а також послі-
довностей з декількох нулів та одиниць, ймові-
рність появи яких суттєво перевищує 0.5. 

В якості еталону для порівняння з генерато-
ром КА взято генератор Blum-Blum-Schub 
(BBS), який вважається криптографічно стій-
ким. 

 

Опис моделей 
В роботі [1] С. Вольфрам  запропонував ви-

користовувати в якості генератора псевдовипа-
дкових чисел одномірний клітинний автомат, 
який являє собою масив клітин n,...,C2,C1C , 
стан яких в наступний момент часу визначаєть-
ся за правилом: 

)C(CCC 1ii1ii +− ∨⊕=′ .  (1) 
Псевдовипадкова послідовність бітів може 

генеруватися будь-якою з n клітин одномірного 
масиву: 

c[1,not i]:=c[n,i] xor (c[1,i] or c[2,i]); 
for j:=2 to n-1 do c[j,not i]:=c[j-1,i] xor (c[j,i] 
or c[j+1,i]); 
c[n,not i]:=c[n-1,i] xor (c[n,i] or c[1,i]); 
i:=not i. 
 
Суть проведених досліджень полягала в то-

му, що в наведеному коді змінювалися логічні 
операції. Досліджувався як вплив різних логіч-
них операторів, так і зміна їх порядку слідуван-
ня. Для кожного випадку виконувався статис-
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тичний аналіз, зміст якого описано нижче. 
В якості генератора псевдовипадкових біна-

рних послідовностей для проведення порівня-
льного аналізу був обраний генератор BBS. Іте-
раційний процес генерації псевдовипадкової 
послідовності бітів у даному випадку описуєть-
ся наступними співвідношеннями: 

mod2xmodn, s)(xx ii
2

1ii == − ,  (2) 
де 1,2,3,...,i =  qpn ⋅=  – ціле число Блума, при 
чому 3mod4qmod4pmod4 == , а ініціалізація 
ітераційного циклу проходить за правилом: 

modnxx 2
0 = , 

де x  – початкове випадкове просте число. 
Параметри ініціалізації генератора BBS, які 

використовуються в даній роботі, мають насту-
пні значення: 24907p = , 8831q = , 1129x = . 

Статистичний аналіз 
Статистичний аналіз проводився в два етапи 

– на першому етапі досліджувалися різні ком-
бінації логічних операторів. Результати роботи 
програми подано на рис. 1÷5. 

Як видно з поданих рисунків, досліджені 
комбінації логічних операндів демонструють 
зсув розподілу, в залежності від пари, ближче 
до нуля чи до одиниці. Так для пари «xor-and» 
(«and-xor») інверсія операторів призводить до 
зсуву значення ймовірності від 0,5±0,09 до 
0,2±0,07, що відображається темнішою візуалі-
зацією. Аналогічна ситуація спостерігається 
для пари «or-and» («and-or») за винятком того, 
що середнє значення ймовірності зменшується 
від 0,64±0,09 до 0,36±0,06. Це дуже добре вид-
но на рис. 3 і 4 (зліва). 

    
Рис. 1. Візуалізація псевдовипадкової бінарної послідовності для пари «xor-and» (справа) та аналіз періодичних 
кореляцій (зліва)  

   
Рис. 2. Візуалізація псевдовипадкової бінарної послідовності для пари «and-xor» (справа) та аналіз періодичних 
кореляцій (зліва) 

   
Рис. 3. Візуалізація псевдовипадкової бінарної послідовності для пари «or-and» (справа) та аналіз періодичних 
кореляцій (зліва) 
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Рис.4. Візуалізація псевдовипадкової бінарної послідовності для пари «and-or» (справа) та аналіз періодичних ко-
реляцій (зліва) 

   
Рис. 5. Візуалізація псевдовипадкової бінарної послідовності (справа) та аналіз періодичних кореляцій (зліва). 
 
Загальною тенденцією можна вважати те, 

що згенеровані послідовності в усіх чотирьох 
випадках виглядають досить однорідними, од-
нак для криптографічних цілей необхідно ви-
користовувати пару операндів, яка ініціалізує 
послідовність максимально наближену до 0.5. 

Спроба заміни усіх операндів всередині ци-
клу призводить до появи періодичних кореля-
цій, які добре видно на рис. 5.  

З вище наведеного зрозуміло, що з усіх до-
сліджених пар логічних операндів для крипто-
графічних застосувань можна відібрати «xor-
and» та «or-and» [3]. 

Другим етапом досліджень був власне ста-
тистичний аналіз відібраних пар операндів та 
порівняння характеристик псевдовипадкових 
бінарних послідовностей, які генеруються з до-
помогою алгоритмів BBS і КА.  

Була проаналізована ймовірність генерації 
двійкових представлень чисел 0, 1, 2, ..., 255. У 
випадку рівноймовірного розподілу маємо: 

0,00390625
256

1p(255)...p(1)p(0) ===== . 

Результати аналізу наведені на рис.6 (КА – 
справа, BBS – зліва). Для обох випадків були 
згенеровані послідовності з 10.000.000 бітів. 

Також проведено аналіз періодичних коре-
ляцій – ймовірність появи «1» на кожному на-
ступному кроці бінарної послідовності (0), че-
рез один крок (1), через два кроки (2) і т.д. Для 
істинно випадкової послідовності дані ймовір-
ності рівні між собою: 

0.5...)p(1,T)p(1,T 10 === . 
Результати представлені на рис. 7 (КА – 

справа, BBS – зліва). 
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Рис. 6. Результати порівняльного аналізу характеристик псевдовипадкових бінарних послідовностей 
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Рис. 7. Результати аналізу періодичних кореляцій 

              
Рис. 8. Візуалізація періодичності виникнення своєрідних смуг 
 
Для обох алгоритмів були згенеровані по-

слідовності з 100.000.000 бітів. У випадку алго-
ритму BBS видно явну періодичність для ймо-
вірності появи «1». Дана періодичність є при-
чиною виникнення своєрідних смуг (рис. 8, 
справа) під час замалювання екрану, розміром 
640×480. 

 
Криптографічний аналіз 
Не дивлячись на досить високий степінь на-

ближення до параметрів «білого шуму», а від-
повідно й перспективності застосування КА в 
криптографічних системах, авторами роботи [2] 
зазначається недолік КА – нестійкість проти 
атаки з відомим відкритим текстом. Дійсно, 
опираючись на основну властивість КА – лока-
льність взаємодій клітин (кожна клітина взає-
модіє тільки з оточуючими її сусідами), можна 
будувати системи дешифрування потокових 
кодів. Наприклад, якщо крім відкритого тексту 
відомо ділянку послідовності бітів, згенерова-
них сусідньою клітиною (рис. 9, зверху), то 
процес знаходження значень сусідніх невиди-
мих бітів (рис. 9, знизу) може відбуватися за 
наступним правилом: 

)C(CCC 1iii1i +− ∨⊕′= .  (2) 
Таким чином, можна отримати набір почат-

кових станів всього масиву клітин.  
Для зниження ймовірності подібної атаки ми 

пропонуємо новий клас КА, який базується на 

псевдовипадковому механізмі знаходження ло-
калізації взаємодіючих клітин. При незмінному 
правилі визначення стану клітин в наступний 
момент часу (формула (1)), пропонується фор-
мувати номери (адреси) взаємодіючих клітин з 
набору бітів сусідніх клітин (рис. 10). В даному 
випадку правило взаємодії можна записати у 

вигляді:       )C(CCC
21 aiai ∨⊕=′ ,               (3) 

де )modn2C3(ia
1n)(log

0k

k
k3i1

2
∑

−

=
−− ⋅−−= , 

)modn2C3(ia
1n)(log

0k

k
k3i2

2
∑

−

=
++ ⋅++=  – адреси 

клітин, які взаємодіють з і-ою клітиною, n – за-
гальна кількість клітин. 

 

 
Рис. 9. Правило знаходження значень сусідніх не-
видимих бітів 
 

 
Рис. 10. Формування адрес взаємодіючих клітин 

1a  2a  
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У випадку, коли початковий стан КА – рів-
ноймовірний рівномірно розподілений набір бі-
тів, то стан деякої клітини в наступний момент 
часу буде визначатися псевдовипадковим чи-
ном. На рис. 11. показано процеси КА у часі з 
одиничним початковим станом (рис. 11, зверху 
– поведінка КА, яка описується формулою (1), 
знизу – КА, що задається формулою (3)). Вид-
но, що при введенні механізму розподілених 
нелокальних взаємодій, система клітин веде се-
бе більш хаотично, а це неминуче приводить до 
великої криптографічної стійкості такого мето-
ду шифрування. 

 

  
 

  
Рис. 8. Процес зміни КА у часі з одиничним почат-
ковим станом 
Ще одним аргументом на користь введеної 

нами модифікації може слугувати перспектива 
застосування КА в якості програмних генера-
торів псевдовипадкових чисел. Як відомо, при-
рода традиційних клітинних автоматів така, що 
найбільша швидкодія і ефективність досягаєть-
ся під час реалізації алгоритму КА апаратними 
засобами, наприклад на основі n-розрядних ре-
гістрів з оберненим зв’язком. Під час генерації 
псевдовипадкових послідовностей з викорис-
танням формули (4), можна робити вибірку не 
тільки з однієї визначеної клітини одномірного 
масиву, а й наприклад, з кожної другої, не 
втрачаючи при цьому криптографічної стійкос-
ті потокового коду, отриманого таким чином. В 
даному випадку швидкість генерації псевдови-
падкових біт програмним чином збільшується в 

2
n  разів. 

 
Висновки 
Базуючись на результатах проведених до-

сліджень можна зробити висновок щодо перс-
пективності застосування клітинних автоматів 

у якості генератора псевдовипадкових бінарних 
послідовностей. Встановлено, що алгоритм КА 
з комбінацією пар операторів «xor-and» та «xor-
or» найкращим чином задовольняє параметрам 
рівноймовірності появи нуля і одиниці в згене-
рованій послідовності в порівнянні з BBS. Крім 
того, для підвищення криптографічної стійкості 
запропоновано спосіб модифікації традиційних 
КА шляхом введення псевдовипадкового меха-
нізму визначення локалізації взаємодіючих клі-
тин. Дане нововведення, а також висока швид-
кодія такої схеми, відкриває можливість засто-
сування алгоритму КА в якості програмних ге-
нераторів псевдовипадкових чисел. 
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Валь Л.О., Жихаревич В.В., Валь О.Д., Остапов 
С.Е. Генератор псевдослучайных бинарных по-
следовательностей на основе клеточных автома-
тов 

В данной работе проведен сравнительный анализ 
характеристик псевдослучайных бинарных последо-
вательностей, которые генерируются с использова-
нием алгоритма Blum-Blum-Schub (BBS) и алгорит-
ма одномерных клеточных автоматов (КА). Показа-
но, что алгоритм КА демонстрирует лучшие резуль-
таты в сравнении с BBS. Проведен анализ перио-
дичных корреляций зависимости от смены логиче-
ских операций, а также применения КА в системах 
потокового шифрования. Продемонстрирована воз-
можность атаки на основе открытого текста и про-
извольного участка потока двух соседних каналов 
генератора на основе КА. Для усиления стойкости к 
подобного рода атакам предложен новый класс КА, 
который базируется на псевдослучайном механизме 
определения локализации взаимодействующих кле-
ток. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЕННЯ  НАВАНТАЖЕННЯ  БАЗ  ДАНИХ  В 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ  СИСТЕМІ 

Створено розподілену базу даних для інформаційно-аналітичної системи Міністерства 
транспорту і зв’язку України. Для покращення керування системою розподілених баз даних 
інформаційно-аналітичної системи було використано агентів та мультиагентні системи. Також, 
проведено тестування стандартної Web-системи та розподіленої бази даних інформаційно-
аналітичної системи. Експериментальні результати розподіленої бази даних інформаційно-
аналітичної системи довели ефективність застосування «еволюційного» алгоритму фрагмента-
ції й розподілу. 

An allocated database for information-analytic system of Transport and Communication Ministry 
of Ukraine was developed. To improve system management of allocated databases of information-
analytic  the agents  and multi-agent systems have been used. Moreover, the testing of a standard 
Web-system and of the allocated database of information-analytic system has been carried out. The 
experimental results of the allocated database of information-analytic system proved the effectiveness  
of “evolution algorithm of fragmentation and distribution” utilization. 

Вступ 
В інформаційно-аналітичній системі (ІАС) 

зв’язок між складовими розподіленої бази да-
них (РБД) є функціональним. РБД забезпечує 
збереження і виконання функцій управління 
даними в декількох вузлах і передачу даних 
між цими вузлами в процесі виконання запи-
тів. Розбиття даних в РБД може досягатися 
через збереження різних таблиць або навіть 
різних частин і фрагментів однієї таблиці на 
різних комп'ютерах. Для користувача (або 
прикладної програми) не має значення, яким 
чином розподілені дані між комп’ютерами. 

Не дивлячись на те, що РБД складається з 
декількох локальних БД, у користувачів по-
винна зберігатися ілюзія роботи з централізо-
ваною БД. Ця вимога прозорості роботи з БД 
вимагає вироблення узагальненого представ-
лення про дані – глобальної концептуальної 
схеми. Визначення даних в такій схемі пови-
нно бути аналогічним визначенню в централі-
зованій БД. Відмінності починаються, коли 
вимагається зберігати дані в декількох вузлах. 
Щоб провести розбивку даних, потрібно сек-
ціювати таблиці глобальної схеми на фрагме-
нти. Існує два типи секціювання: горизонта-
льне і вертикальне. При секціюванні таблиці 

по рядках виконується горизонтальне секцію-
вання, при розбитті по стовпцях – вертикаль-
не. 

РБД ІАС відповідає таким властивостям 
або якостям ідеальної РБД: 

1. Локальна автономія. Вона означає, що 
управління даними в кожному вузлі викону-
ється локально і незалежно від інших вузлів 
системи. 

2. Незалежність вузлів. Вважається, що в 
ідеальній системі всі вузли рівноправні і неза-
лежні, а БД є рівноправними постачальника-
ми інформації в загальний інформаційний 
простір. 

3. Неперервність операцій. Дані доступні 
завжди, а операції над ними проводяться не-
перервно. 

4. Прозорість розміщення даних. Користу-
вач не мусить знати де розміщені дані. Під час 
роботи створюється враження, що дані знахо-
дяться саме на його комп’ютері. 

5. Прозора фрагментація. Ця властивість 
трактується, як можливість створення фізично 
розподілених даних, які логічно утворюють 
єдине ціле. Допускається горизонтальна та 
вертикальна фрагментація. 

6. Прозорість тиражування. Забезпечує ти-
ражування (перенос змін) об’єктів первинної 
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БД в усі вузли її розміщення внутрішньосис-
темними засобами. 

7. Обробка розподілених запитів. Означає 
виконання операцій, сформованих, в рамках 
звичайного запиту на мові SQL. 

8. Обробка розподілених транзакцій. Забез-
печує виконання операцій з одночасним за-
безпеченням цілісності і узгодженості даних, 
шляхом використання двофазового протоколу 
фіксації транзакцій. 

9. Незалежність від обладнання. Для осна-
щення вузла можуть використовуватися 
комп’ютери різних марок і виробників. 

10. Незалежність від операційних систем. 
Передбачає допустимість взаємодії різномані-
тних операційних систем у різних вузлах роз-
міщення розподіленої бази даних. 

11. Прозорість мережі. Забезпечує будь-які 
протоколи в локальній обчислювальній мере-
жі, яка обслуговує розподілену базу даних. 

12. Незалежність від типу баз даних. Допу-
скає співіснування різних систем керування 
базами даних. 

Таким властивостям відповідає РБД  ІАС 
Міністерства транспорту і зв'язку України [1]. 
За основу розподілення навантаження було 

взято еволюційний алгоритм фрагментації й 
розподілу БД. 

 
Принципи функціонування ІАС 
В ІАС реалізуються наступні основні 

принципи функціонування: 
– наскрізні запити (пошук інформації по од-
ному запиту у всіх БД, підключених до сис-
теми); 
– пакетне оброблення запитів: на відміну від 
режиму виконання запитів online (інтерактив-
ної обробки, безпосередньої взаємодії з кори-
стувачем), при пакетній обробці запити що 
ставляться в чергу на виконання й викону-
ються відповідно до їх пріоритетів; 
– збереження результатів виконання запитів; 
– контроль прав доступу користувачів до про-
грамних компонентів ІАС, БД і результатів 
виконання запитів, захист від несанкціонова-
ного доступу; 
– автоматична генерація інтерфейсу користу-
вача залежно від прав на отримання інформа-
ції з БД. 

Підключення до ІАС нових БД, розробка 
запитів і звітів (форм подання результатів ви-
конання запитів) здійснюється без написання 

 
Рис.1. Схема організації ІАС 
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програмного коду шляхом параметричного 
налаштування програмних компонентів ком-
плексу. ІАС дозволяє використовувати в якос-
ті джерела даних РБД різних СУБД (Oracle, 
Microsoft SQL, DB2, Informix й ін.). В основі 
реалізації виконання запитів до БД лежить ав-
томатичне формування й виконання виразів 
SELECT мови SQL  [2]. 

До складу комплексу ІАС входять програ-
мні компоненти, що забезпечують виконання 
різних функцій по адмініструванню інформа-
ційно-пошукових систем: 

– керування доступністю БД для обробки 
запитів; 

– керування користувачами, їхніми повно-
важеннями на одержання інформації із при-
кладних БД; 

– моніторинг виконання запитів; 
– формування звітів зі статистики запитів у 

розрізі відомств, підрозділів, співробітників, 
баз даних. 

Комплекс ІАС реалізований в архітектурі 
клієнт-сервер із застосуванням Web-технології 
й СУБД [10] Oracle. Як Web-сервер викорис-
товується Apache HTTP  Server + nGinx. Для 
доступу до програмних компонентів комплек-
су використовується Інтернет-браузер. 

Розглянута архітектура ІАС забезпечує ви-
соку масштабованість системи й оптимізацію 
її роботи. 

 
Агенти і МАС 
Для покращення керування системою РБД 

ІАС – використовуються агенти і мультиаген-
тні системи (МАС). Істотними в понятті аген-
та є поняття делегування й автономії. Це 
означає обмежене безпосереднє керування й 
значний плюралізм (розмаїтість) у системах, в 
яких працюють відразу кілька агентів. У МАС 
агенти мають свої власні цілі, які можуть 
вступати в протиріччя із цілями інших аген-
тів. Проте, група логічно децентралізованих 
агентів вирішує працювати разом для досяг-
нення загальної мети. Це все було досягнуто 
із розподілом завдання на частини між аген-
тами. Також, у комплексі ІАС, агенти мають 
можливість вирішувати вихідне завдання сво-
їм способом. У випадку пошуку наближених 
рішень потім може бути обране найкраще. 
Або може застосовуватися процедура голосу-
вання агентів за те або інше рішення. 

Оброблення запитів в ІАС відбувається на 
основі передачі і прийому повідомлень. Кори-
стувач відправляє запит через Web-сервер, да- 

 
Рис. 2. Функціональна схема ІАС 

 
лі агенти трансляції і пошуку інформації [1] 
відправляють запити декільком серверам об'-
єктів (БД). А уже сервер об’єктів посилає клі-
єнтові відповідь на запит. 

Парадигма мультиагентного проектування 
й реалізації систем полягає в тому, що про-
грамні агенти для досягнення мети (виконан-
ня деякої роботи) переміщаються з одного 
сервера на іншій. Агенти виконують свою ро-
боту локально на тому сервері, на якому вони 
в цей момент перебувають. Обмін повідом-
леннями (між серверами) по мережі агенти, як 
правило, не використовують [3-5]. 

На початковому етапі, розподілення наван-
таження баз даних в ІАС здійснено на три сер-
вери (рис. 3): Сервер РБД1, Сервер РБД2 і Сер-
вер РБД3, що з'єднані каналами зв'язку; і аген-
ти A1, A2 і A3, що користуються послугами цих 
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серверів. Агенти автономно виконуються на 
серверах. Вони самостійно ініціалізуються на 
сервері: процедура й дані агента записуються 
у пам'ять сервера об'єктів, якщо на цьому сер-
вері досить ресурсів для роботи агента. Тобто, 
агент Ak розташовується (land – "приземля-
ється") на сервері Сервер РБДi і цей сервер 
стає для агента поточним. 

Тому, для розміщення агентів на сервері 
ІАС важливі дві умови: 
– достатність ресурсів сервера таких, як: обсяг 
доступної пам'яті й обчислювальна потуж-
ність комп'ютера (з урахуванням того, що ча-
стина пам'яті й обчислювальних потужностей 
сервера в цей момент часу може бути зайнята 
виконанням інших завдань); 
– відсутність на сервері в цей момент часу 
інших агентів, що конфліктують з агентом Ak. 
Конфлікт може бути викликаний різними 
причинами, наприклад, тим, що два агенти 
будуть працювати з тим самим об'єктом у ре-
жимі зміни цього об'єкта (у режимі запису). 

Після виконання роботи з об'єктами на 
сервері Сервер РБДi агент Ak може перемісти-
тися на сервер Сервер РБДj для виконання ро-
боти з об'єктами, що перебувають там. Пере-
міщення агента залежать від того, яка перед 
ним стоїть мета й на яких серверах перебува-
ють потрібні йому об'єкти. 

Агенти виконують певні операції над 
об’єктами ІАС, але й самі агенти можуть бути 
об'єктами операцій. Наступні операції зви-
чайно входять у перелік операцій над агента-
ми: 
– створення агента (за деяким описом). 
Створення відбувається завжди на деякому 
сервері. Цей сервер називають "домашнім" 
для створеного агента; 
– створення копії Aс агента A. Виникає дода-
тковий агент із тими ж процедурами й дани-
ми, якими володіє агент A на момент копію-
вання. Із цього моменту будуть існувати два 
агенти. Спочатку вони тотожні й перебувають 
на одному сервері (що створив копію), але на-
далі вони можуть переміститися на різні сер-
вери й навіть видозмінитися незалежно один 
від іншого. 
– розшарування агента A. Агент A розділяєть-
ся на декілька агентів A1, A2, …, Al, що почи-
нають самостійне існування в системі. Цей 
поділ може торкнутися програм і даних аген-
та, а також його цілей і завдань (рис. 3); 
– злиття агентів A1, A2, …, Al... Замість декі-
лькох агентів, що припиняють самостійне іс-
нування, виникає один агент, що узагальнює  

 
Рис. 3. Розшарування й злиття агентів 

 
процедури й дані складових агентів, а також 
їхньої мети й завдання (рис. 3); 
– знищення агента A. Агент A перестає існу-
вати в системі. 

Модель агентів важлива, наприклад, для 
обробки транзакцій в ІАС. Як відомо, транза-
кція – це послідовність взаємозалежних дій, 
які повинні бути виконані на декількох 
РБД [8]. 

Транзакція повинна відповідати чотирьом 
умовам (їх називають ACID): 
– атомарності (atomicity). Робота, яку пови-
нна виконати транзакція, не може бути зроб-
лена "наполовину". Або робота виконана по-
вністю, або вона не виконана зовсім. Це не 
означає, що транзакція не може складатися із 
субтранзакцій. Якщо із всіх транзакцій, які 
повинні були виконатися, не виконається хоча 
б одна, то вважається невиконаною вся тран-
закція. Повинно бути зроблене відкатування 
(roll back) – послідовність дій, що повертає 
РБД у вихідне (до початку виконання транза-
кції) становище; 
– погодженості (consistency). Транзакція по-
винна переводити БД з одного погодженого 
стану в інший погоджений стан; 
– ізольованості (isolation). Транзакції ізольо-
вані одна від одної, окрім випадку, коли одна 
транзакція є субтранзакцією іншої. Транзакції 
або виконуються послідовно, або перетина-
ються за часом, але не перетинаються за да-
ними. Іншими словами, ніякі дані, які читає 
або змінює транзакція T1, не повинні бути до-
ступні для зміни або читання транзакцією T2 
доти, поки T1 не завершилася [9]. 
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– тривалості (durability). Результати зафіксо-
ваної (завершеної) транзакції повинні зберіга-
тися доти, поки їх не замінить нова транзак-
ція. Тут мається на увазі, що спроба користу-
вача змінити дані приводить не до негайної 
їхньої зміни, а до ініціювання відповідної 
транзакції. 

Агент може "супроводжувати" виконання 
транзакції на різних РБД ІАС, забезпечуючи 
дотримання перерахованих властивостей. 
Або, агенти на різних РБД ІАС можуть відпо-
відати за виконання субтранзакцій даної тран-
закції. 

Експерементальні результати 
Для тестування ІАС було взято два різних 

комплекси: перший (К1) – це один Web-сервер 
на якому знаходився програмний комплекс і 
БД ІАС, а другий (К2) – це Web-сервер з про-
грамним комплексом та три РБД, де дані були 
розподілені "еволюційним алгоритмом" [1]. 
Для аналізу швидкодії і визначення стабільної 
роботи обох Web-серверів використовувався 
програмний комплекс "ab - Apache HTTP 
server benchmarking tool". А для побудови 
графіків на основі вихідних даних від "ab" – 
Gnuplot. Кількість запитів до Web-сервера при 
тестування (-n requests) за один сеанс – 1000, а 
кількість одночасних (паралельних) запитів в 
один і той же момент часу (-c concurrency) – 
100. Тобто, нас цікавить як будуть поводити 
себе сервери, коли в один і то й же момент ча-
су запити будуть виконувати 100 користувачів 
системи ІАС і наскільки ефективним буде 
розподілення БД. 

Тестування К1 
Запуск "ab" відбувся із командою: "ab -c 100 

-n 1000 -g k1.dat http://k1.ias.local/index.html". 
Після завершення 1000 запитів отримали ста-
тистичні дані (табл. 1). На основі даних ре-
зультатів зроблено висновки, що всі 1000 запи-
тів за один сеанс виконались успішно. На ви-
ході із програмного комплексу тестувань "ab" 
отримали k1.dat файл із більш детальними по-
казниками. За допомогою командного рядка та 
утиліти "Gnuplot" побудуємо графік результа-
тів (рис. 4): 

x-man:bin xman_apple$ gnuplot 
set output "http_k1_benchmark.png" 
set xlabel "Request to IAS K1" 
set ylabel "ms" 
plot "k1.dat" using 7 with lines title "ctime", \ 
 "k1.dat" using 8 with lines title "dtime", \ 
 "k1.dat" using 9 with lines title "ttime", \ 
"k1.dat" using 10 with lines title "wait" 

Таблиця 1. Статистичні дані при тестуванні К1 
Параметр Значення 

К-сть одночасних запитів 100 

Загальний час виконання тесту, сек. 15.714629

К-сть запитів на сервер за один сеанс 1000 

К-сть помилкових відповідей від сер-
вера 

13 

К-сть успішних відповідей від серве-
ра 

987 

Середня к-сть запитів за 1 сек. 63.63 

Середній затрачений час на один за-
пит, мс. 

1571.463 

Середній затрачений час при всіх од-
ночасних, мс. 

15.715 

Тестування К2 
Запуск "ab" відбувся із командою: "ab -c 

100 -n 1000 -g k2.dat 
http://k2.ias.local/index.html". Після завершен-
ня 1000 запитів отримали статистичні дані 
(табл. 2). 
Таблиця 2. Статистичні дані при тестуванні К2 

Параметр Значення 

К-сть одночасних запитів 100 

Загальний час виконання тесту, сек. 0.364127 

К-сть запитів на сервер за один сеанс 1000 

К-сть помилкових відповідей від сер-
вера 

0 

К-сть успішних відповідей від сервера 1000 

Середня к-сть запитів за 1 сек. 2746.29 

Середній затрачений час на один за-
пит, мс. 

36.413 

Середній затрачений час при всіх од-
ночасних, мс. 

0.364 

Як і в попередньому випадку, на основі да-
них результатів зроблено висновки, що всі 1000 
запитів за один сеанс виконались успішно, а на 
виході із програмного комплексу тестувань "ab" 
отримали k2.dat файл із більш детальними пока-
зниками. Аналогічно, як і для результатів тесту-
вання К1 за допомогою командного рядка та 
утиліти "Gnuplot" побудовано графік результа-
тів (рис. 5): 

x-man:bin xman_apple$ gnuplot 
set output "http_k2_benchmark.png" 
set xlabel "Request to IAS K2" 
set ylabel "ms" 
plot "k2.dat" using 7 with lines title "ctime", \ 
 "k2.dat" using 8 with lines title "dtime", \ 
 "k2.dat" using 9 with lines title "ttime", \ 
"k2.dat" using 10 with lines title "wait".
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Рис.4. Результати оброблення запитів комплексом К1 для ІАС 

 

 
Рис.5. Результати оброблення запитів комплексом К2 для ІАС 
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Висновки 
Впровадження в ІАС Мінтрансзв'язку Укра-

їни "еволюційного алгоритму фрагментації й 
розподілу даних" дало змогу зменшити наван-
таження на БД, а також розподілити дані за тою 
БД і її частинах, які використовуються найчас-
тіше. Комплекс К2 виявився не тільки стабіль-
нішим, а я й швидшим майже у 44 рази за К1, 
що дає йому змогу виконати на 2683 запитів бі-
льше за одну секунду. 

Також слід відзначити пікові значення на 
обох графіках (рис. 4 і рис. 5). У К1 спостеріга-
ємо у більшості випадків одинакові показники 
виконаних запитів, а ось у К2 – з подальшою 
кількістю запитів час виконання зменшується. 
Це було досянуто завдяки кешуванню і збере-
женню результатів в окрему БД. 

Звісно, у К1 також отримали 13 помилкових 
відповідей від сервера. Це свідчить про те, що 
при такому навантаженні сервер не в силі впо-
ратися із таким осягом роботи. А ось завдяки 
використаню мобільних агентів у К2 – це під-
вищило надійність всієї системи, так як вони 
можуть переносити клієнтські запити від не-
справних РБД чи перенавантажених до актив-
них.  

Мобільні агенти підтримують асинхронні й 
автономні операції. Сервери можуть запускати 
мобільних агентів, які незалежно подорожують 
між серверами, попутно виконуючи різні опе-
рації. Мобільний агент може виконувати алго-
ритми, що містять різні політики балансування 
завантаження й ухвалювати рішення щодо роз-
поділу завантаження на “льоту”, відповідно до 
поточних станів серверів.  
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Создана распределенная база данных для ин-
формационно-аналитической системы Министерст-
ва транспорта и связи Украины. Для улучшения 
управления системой распределенных баз данных 
информационно-аналитической системы были ис-
пользованы агенты и мультиагентные системы. 
Также проведено тестирование стандартной Web-
системы и распределенной базы данных информа-
ционно-аналитической системы. Эксперименталь-
ные результаты распределенной базы данных ин-
формационно-аналитической системы доказали эф-
фективность применения «эволюционного» алго-
ритма фрагментации и распределения. 
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ 
АЛГОРИТМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АСУ 

В даній роботі на прикладі розробки реальної автоматизованої системи організації управ-
ління виробництвом (АСОУВ) для радіослужб „Люкс-таксі” 0-51 і 0-88 у м. Чернівці, обґрун-
товується можливість використання структурованих баз даних для оптимізації алгоритму фун-
кціонування АСОУВ за параметрами підвищення швидкодії та зменшення апаратних ресурсів 
системи. В системі реалізовано статистичну обробку та аналіз даних стосовно кількісних пара-
метрів обліку часу роботи, виконаних маршрутних перевезень та вартості обслуговування за 
конкретними об’єктними категоріями АСОУВ. 

This paper demonstrates using the example of automation system development for organization of 
controlling producing for functionality optimization of taxi radio service “Lux-Taxi” in Chernivtsy 
city the possibility of structured databases application to optimize operation algorithm of automated 
control systems (ACS). The system implements statistical processing and data analyzing in a num-
ber of parameters such as: accounting of working time, rout transportation of passengers, and ser-
vice costs by object categories. 

Вступ. Постановка задачі 
В останні роки значно зріс потік пасажирсь-

ких перевезень громадським транспортом в м. 
Чернівці. Це викликало необхідність появи не 
тільки нових маршрутів, а й нових служб гро-
мадського транспорту. Тому, актуальним стало 
питання розробки автоматизованої системи об-
робки облікових даних роботи таких служб та 
ведення статистичної звітності за різними кате-
горіями показників.  

В даній роботі на прикладі розробки автома-
тизованої системи організації управління виро-
бництвом (АСОУВ), призначеної для оптиміза-
ції роботи радіослужб „Люкс-таксі” 0-51 і 0-88 
у м. Чернівці, обґрунтовується можливість ви-
користання структурованих баз даних для оп-
тимізації алгоритму функціонування автомати-
зованих систем управління (АСУ). В системі 
реалізовано статистичну обробку та аналіз да-
них стосовно кількісних параметрів обліку часу 
роботи, виконаних маршрутних перевезень та 
вартості обслуговування за об’єктними катего-
ріями – водії, постійні клієнти, чергові телефо-
ністи, оператори. 

 

Методика структуризації баз даних в АСУ 
Основою розробленої АСОУВ стала стіль-

никова структуризація зони обслуговування 

вказаних служб та ієрархічна організація авто-
матизованих робочих місць (АРМ) телефоніста, 
оператора, адміністратора офісу та адміністра-
тора сервера [1]. Програмне забезпечення даної 
системи базується на використанні технології 
клієнт-сервер. Виконання всіх збережених про-
цедур для обробки даних покладається на сер-
вер, а окремі АРМ отримують різні права до-
ступу до загальної бази даних (БД). Це дозво-
лило зменшити навантаження на комп’ютери 
робочих місць оператора і телефоністки, і під-
вищує рівень захисту системи від несанкціоно-
ваного доступу. БД служби „Люкс-таксі” є ре-
ляційною і виконана на основі системи керу-
вання базами даних SQL Server [2].  

Основою БД є сукупність таблиць, необхід-
них для роботи з замовленнями клієнтів (рис.1). 
Всі таблиці також структуровано на окремі 
групи за вказаними вище категоріями АРМ. В 
таблиці вводиться як службова інформація, що, 
наприклад, дозволяє контролювати зміни в кар-
тографії міста, так і облікові дані: про роботу 
окремих водіїв, включаючи їх постановку в 
чергу та виконання замовлень пасажирів із вра-
хуванням стільникової структури загальної зо-
ни обслуговування; про диспетчерів служби; 
про постійних пасажирів та їх замовлення; дані 
журналів передачі зміни по кожному АРМ та ін.  
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Окрема група таблиць призначається для 

розміщення службової інформації, як в ефірі, 
так і у вигляді мережного доступу для всіх ко-
ристувачів в офісі. Збережені процедури напи-
сані мовою Transact-SQL, інтерфейс програм 
реалізований на C++ Builder 5.0 [3].  

 
Структура доступу до БД з АРМ оператора 
Основним завданням операторів є ведення 

черги водіїв таксі, а точніше – вільних машин, в 
так званих „комірках стільникової структури 
зони обслуговування міста”. Тому вони мають 
доступ до двох основних таблиць: OpID – іден-
тифікації операторів, та  CarList – де знаходять-
ся дані про таксистів.   

Передачі зміни оператори фіксують в жур-
налі (таблиця Report) за допомогою процедури 
sp_ReportAdd, а додавання/видалення в черзі 
водіїв (таблиця Stack) проводиться процедура-
ми sp_StackAdd/sp_StackDelete. При невико-
нанні таксистом замовлення, або порушенні 
дисципліни йому встановлюється заборона на 
постановку в чергу і, відповідно, отримання за-
мовлень. Ця дія реалізована процедурою 
sp_CarSetTimeLimit (таблиці Report та Stack), 
максимальний час обмеження – 24 години. 

Приймання і передача в ефір повідомлень 
особистого характеру для водіїв відображається 
у таблиці Msg процедурою запису sp_MsgAdd 
чи процедурою видалення sp_MsgDrop. Крім 
цього через ефір передаються повідомлення 

про години роботи офісу. 
Дані про стільникову структуризацію райо-

ну обслуговування АСУОВ містяться у таблиці 
Regions. Отримання інформації про вулиці та 
робочі зони проводиться з таблиць _str, street, 
SZone, ServiceID, StreetServiceZone за допомо-
гою процедури sp_StreetGet.  

Дані про отримані замовлення зберігаються 
у таблиці Orders, а  про постійних пасажирів – у 
таблиці ClientOrders (рис.2). Контроль даних 
про постійного пасажира виконує процедура 
sp_ClientCheck. В разі першого замовлення ви-
конується реєстрація нового пасажира – проце-
дури sp_ClientAdd і sp_ClientSetName. Якщо 
поточне замовлення для цього абонента кратне 
10 воно видається в ефір як призове. 

 
Весь перебіг подій при виконанні замовлен-

ня відображається у таблиці OrdersLog. Після 
отримання замовлення водієм, оператор робить 
відповідний запис в базу даних про цю дію за 
допомогою процедури sp_OrdersWrite і замов-
лення вважається виконаним. В разі відсутності 
пасажира або вільної машини замовлення вва-
жають хибним, про що записується в причинах 
невиконання за допомогою процедури 
sp_OrdersFalse. Для видалення замовлення ви-
користовується процедура  sp_OrdersDrop. Всі 
зміни в замовленнях виконуються за допомо-
гою процедури sp_OrdersChange.  

 
Управління БД з АРМ офісу 
Особливістю управління БД з АРМ офісу є 

контроль облікових і статистичних даних про 
роботу системи в цілому. Облік роботи водіїв 
таксі на АРМ офісу проводиться в основному 
за трьома категоріями таблиць: 1) ведення до-
відкової інформації про машини - таблиці 
CarList, CarColor, CarOption, CarRange, 
CarType; 2) ведення особового рахунку водіїв 

1 

Рис.1. Узагальнена схема структуризації баз да-
них за визначеними категоріями: 1) водіїв таксі, 
2) операторів таксі, 3) вулиць і районів за стіль-
никовою схемою, 4) черги водіїв, 5) замовлень 
виконаних водіями таксі і постійних пасажирів, 
6) грошових коштів водіїв таксі. 

2 

3 

4 

5 

6 

Рис. 2. Таблиця ClientOrders  
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таксі - таблиці CarCash, CarSumDebt, що вико-
нується процедурами sp_CalcSumDebt (обраху-
нок залишку коштів на рахунку), 
sp_CarGetCash (поповнення рахунку), 
sp_CarSetCash (встановлення суми грошей на 
рахунок); 3) ведення статистики за обліковими 
параметрами по кожному водію, що проводить-
ся за допомогою процедур sp_CarOrdersStat 
sp_CarFullStat, sp_StatCalc, sp_YearStat.  

Статистичні дані отримують з таблиць 
Orders, OrdersDayStat, CarOrdersAVGTime.   

 
Управління БД на SQL сервері 
Основним завдання SQL серверу є обробка 

запитів користувачів всіх робочих станцій в 
режимі реального часу. До функцій серверу 
відноситься:  
- обробка даних про чергу водії таксі (таблиці 
Stack, StackLog та збережені процедури 
sp_CarCheckPermission, sp_CarSetTimeLimit, 
sp_StackAdd, sp_StackDelete);  
- дані про вулиці і райони (таблиці Street, _str, 
Regions, StreetServiceZone, SZone; процедури – 
sp_StreetNew, sp_StreetGet, sp_StreetSet,  
sp_StreetUpdate, sp_StreetDelete); 
- журнали передачі зміни (таблиця Report; 
процедури sp_ReportAdd, sp_ReportDelete); 
- графіки повідомлень (таблиця Sheduler; про-
цедури – sp_ShedulerAdd, sp_ ShedulerDelete); 
- обробка даних про замовлення (таблиці 
Orders, ClientOrders, OrdersLog; процедури – 
sp_OrdersAdd, sp_OrdersChange, sp_OrdersDrop, 
sp_OrdersWrite, sp_OrdersFalse, 
sp_OrdersCount);  
- обробка стану рахунку окремо кожного так-
систа (таблиці CarCash, CarSumDebt; процедури 
– sp_CarGetCash, sp_CarSetCash, 
sp_CalcSumDebt); 
- обробка даних про постійних пасажирів 
(таблиця ClientOrders та процедури – 
sp_ClientAdd, sp_ClientCheck, sp_ClientOrders); 
- статистична обробка даних (таблиця 
OrdersDayStat, процедури – sp_CarFullStat, 
sp_GetOrderCount, sp_StatCalc, sp_YearStat);  
- обробка даних про залишок на рахунку водія 
(таблицi CarCash, CarSumDebt, процедура 
sp_CalcSumDebt). 

Крім цього виконується перевірка цілісності 
даних, резервне копіювання, очистка бази да-
них від старих замовлень та ін. 

 

Оптимізація алгоритму роботи системи 
Оптимізація алгоритму функціонування 
АСОУВ в першу чергу проводиться за параме-
трами підвищення швидкодії системи та змен-
шення обсягу пам’яті для зберігання даних і 
програми. Часові параметри системи можна по-
кращити за рахунок оптимізації доступу до 
окремих БД з різних АРМ, що досягається з до-
помогою накладання обмежень доступу та ви-
користанням пріоритетних запитів з урахуван-
ням узагальненої схеми структуризації БД. Зо-
крема АРМ телефоніста забезпечує безпосере-
днє приймання замовлень по телефону, переві-
рку кількості виконаних замовлень кожного 
постійного пасажира, створення нових обліко-
вих даних пасажирів, отримання скарг та пере-
дача замовлення на АРМ оператора для таксис-
тів. Користувач тут має доступ тільки для пере-
гляду баз даних про водіїв таксі, абонентів, ву-
лиці і райони міста, а також даних про чергових 
операторів, на АРМ яких і передається прийня-
те замовлення, проте ніякої корекції БД прово-
дити не може. 

АРМ оператора має дозвіл на виконання всіх 
функцій АРМ телефоніста, а також додатково 
проводить оновлення даних про абонентів та 
водіїв таксі (рис.3), може встановлювати чергу 
водіїв таксі використовуючи дані стільникової 
системи контролю їх переміщення в зоні обслу-
говування, перевіряє наявність вільних машин, 
фіксує і видає замовлення на виконання, вста-
новлює заборону водіям таксі за суперечки в 
ефірі та некоректну поведінку. АРМ офісу 
(рис.4) обслуговується представником адмініс-
трації служби таксі. Окрім аутентифікації кори-
стувачів різних категорій АРМ за допомогою 
SQL серверу тут забезпечується перевірка жур-
налів передачі зміни операторами всіх робочих 
місць. Адміністратор має активний доступ для 
корекції даних і роботи з БД вулиць (додавання 
вулиці, району, пояснень до існуючих об’єктів і 
т.д.), закріплених за окремими комірками сті-
льникової структури, а також з БД водіїв таксі 
(додавання, оновлення, видалення, зміна типу 
розрахунків, отримання коштів) і т.п.  

Зауважимо, що оптимізація функціонування 
системи за використанням апаратних ресурсів 
тут досягається суміщенням БД, які описано в 
різних алгоритмах (рис.3, 4). 

Гнучкість реалізованої системи дозволяє оп-
тимізувати її режим роботи за часом, оскільки 
не накладає обмежень на кількість АРМ опера- 
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торів, яка залежить тільки від пропускної здат-
ності локальної комп’ютерної мережі та кілько-
сті отримуваних замовлень. 

В автономному режимі ведеться статистич-
ний облік замовлень по кожному водію та всіх 
замовлень за період часу (день, тиждень, мі-
сяць, рік і т.д.). 

Додатково проводиться обробка скарг паса-
жирів на водіїв, на стан автомобіля,  встанов-
лення заборони водіям (через нестачу коштів, 
порушення правил поведінки, відсутність до-
кументації і т.д.), встановлення виклику в офіс 

(з правом виконання замовлень)  і т.д. 
На SQL сервер покладено функції розподі-

лення прав доступу та використання БД для ро-
боти, обробки всіх запитів на додавання, онов-
лення замовлень, підготовки статистичної звіт-
ності всіх вищезгаданих форм, автоматичного 
аналізу стану рахунку водіїв таксі, виконання 
всіх збережених процедур, необхідних для ро-
боти системи та активне адміністрування бази 
даних (резервне копіювання, перевірку цілісно-
сті даних, очистку і т.д.). 

Рис. 3. Алгоритм  роботи АРМ оператора Рис. 4. Алгоритм роботи АРМ офісу  
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Оптимізація апаратно-технічних засобів і 
програмного забезпечення АСОУВ 
Система керування БД служби „Люкс-таксі” 

працює на базі технології клієнт-сервер в ре-
жимі реального часу. АРМ оператора, телефо-
ністки, офісу розділені і завантажуються на 
окремих робочих станціях. Для забезпечення 
роботи використовується локальна 
комп’ютерна мережа 10-100 MБіт. 

Мінімальні вимоги до апаратного і програм-
ного забезпечення: 
– для робочих станцій Pentium-300, 64 Мб ОЗП, 
жорсткий диск об’ємом 2 Гб, мережна картка і  
системне програмне забезпечення Windows 98; 
– для сервера Pentium ІІІ - 800, 256 Мб ОЗП, 
жорсткий диск об’ємом 12 Гб, мережна картка і 
системне програмне забезпечення: Windows 
2000 Server та SQL Server 2000. 

Всі програми даної системи знаходяться на 
сервері у папці з вільним доступом Taxi. Голо-
вна машина (сервер) має ім’я SQL. Відповідно 
ресурс має назву SQL\\Taxi. Всі робочі місця 
завантажуються через посилання на цей ресурс. 
Зв’язок з базою даних SQL Server 2000 відбува-
ється через утиліту Borland DataBase Engine 
(BDE), де вказується ІР-адреса або ім’я сервера, 
назва бази даних (taxi), ім’я користувача та па-
роль.  

АРМ оператора називається RPrimStc.exe. 
Завантаження відбувається через посилання на 
ресурс SQL\\Taxi\RPrimStc.exe. Також можлива 
робота на кількох каналах (0-51,0-88). Тоді як 
робочі місця завантажуються з окремих папок -  
SQL\\Taxi\Ch02\RPrimStc.exe для 0-51 та 
SQL\\Taxi\Ch08\RPrimStc.exe для 0-88.  

Загальний вигляд вікна інтерфейсу АРМ 
оператора показано на рис.5, а один з пунктів 
вікна інтерфейсу приймання замовлення – на 
рис.6. Окрім зони оперативної черги водіїв ви-
ділено таблицю обліку останніх замовлень. В 
режимі приймання нового замовлення активізу-
ється вікно аналогічне до вікна прийому замов-
лень в АРМ телефоністки.  

АРМ телефоністки має назву Phone.exe. За-
вантаження відбувається через посилання на 
ресурс SQL\\Taxi\Phone\Phone.exe. При роботі 
на паралельних каналах, для переключенням 
між каналами використовується натискання 
клавіші Ctrl. Інтерфейс АРМ телефоністки роз-
поділено на зони заповнення бланку замовлен-
ня та зону оперативного контролю черги водіїв 
служби за стільниковою структурою. Також тут 
передбачено можливість додаткового контролю 
наповнення комірок стільникової системи «ві-
льними машинами». Окремо передбачено акти-
візацію нового вікна для прийому скарг на об- 

Рис. 5. Загальний вигляд вікна АРМ оператора служби 0-51. 



М.Ф. Бирка, Г.І. Воробець 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 426. Фізика.Електроніка. 56

слуговування від пасажирів (рис.6). 
АРМ офісу має назву Office.exe. Заванта-

ження відбувається через посилання на ресурс 
SQL\\Taxi\Office.exe. Крім звичайної аутенти-
фікації доступу в операційній системі Windows 
при завантаження цієї програми використову-
ється також і аутентифікація SQL Server 2000, 
що забезпечує підвищений рівень захисту від 
несанкціонованого доступу до системи. 

В АРМ офісу є можливість використання 
багатовіконного режиму для оперативного пе-
регляду та редагування даних за категоріями: 
каса, водії, пошук, статистика та інше. 

Аутентифікація кожного користувача АРМ 
офісу здійснюється за особовим паролем. 

Для керування SQL Server 2000 використо-
вується утиліта Enterprise Manager. Вона заван-
тажується з відповідного пункту меню офісу і 
дозволяє здійснювати адміністрування SQL 
Server 2000, керування базою даних та збере-
женими процедурами. 

До вхідних даних відносяться: замовлення, 
дані про вулиці, дані про операторів, дані водіїв 
таксі. Основні формати вхідних даних, відо-
бражених у таблицях – текстовий (назва вулиці, 
назва району, номер телефону, тип автомобіля, 
колір автомобіля і т.д.), дата/час (час прийняття 
і видачі замовлення, термін дії заборони, дата 
останнього поповнення рахунку і т.д.), грошо-

вий тип (сума останнього поповнення, вартість 
отримання замовлення для водія таксі і т.д.), 
цілі числа (кількість автомобілів, номер будин-
ку, позивний водія таксі, позивний оператора, 
номер робочої станції).  

Вихідними даними є статистична звітність 
всіх форм. Основні формати вихідних даних – 
текстовий (записи журналів передачі зміни), ці-
лі числа (кількість замовлень), дата час (поча-
ток і кінець періоду звітності) і грошовий тип 
(залишок грошей на рахунку). 

Вікна інтерфейсів користувачів АРМ (рис.5, 
6) виконано у контрастних тонах, що забезпе-
чує, можливість їх використання як в кольоро-
вому, так і в чорно-білому режимі. 

 
Висновки 
Таким чином, застосування методики струк-

туризації баз даних за визначеними їх типами 
та параметрами, зокрема за функціональними 
категоріями і типами даних, дозволило оптимі-
зувати конфігурацію системи і загальний алго-
ритм її функціонування. Створений за вибра-
ним алгоритмом програмно-апаратний ком-
плекс, що реалізований у вигляді окремих 
АРМ, та додаткове обмеження прав доступу до 
окремих баз з різних АРМ, забезпечує в цілому 
як підвищення швидкодії приблизно у 2 рази 
порівняно з аналогами [4, 5], так і ступеня за-

Рис. 6. Вікно АРМ офісу. Пункт - Диспетчерсская: Жалобы.  
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хисту системи. Тестування і експлуатація ком-
плексу у виробничих умовах протягом більше 
чотирьох років показала високу надійність про-
грамного забезпечення та гнучкість системи до 
зміни її конфігурації в залежності від виробни-
чих потреб. 
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Бырка М.Ф., Воробец Г.И. Структуризация баз 
данных как метод оптимизации алгоритма функ-
ционирования АСУ 

В данной работе на примере разработки реаль-
ной автоматизированной системы организации 
управления производством (АСОУП) для радиос-
лужб «Люкс-такси» 0-51 и 0-88 в г.Черновцы, обос-
новывается возможность использования структури-
рованных баз данных для оптимизации алгоритма 
функционирования АСОУП по параметрам повы-
шения быстродействия и уменьшения аппаратных 
ресурсов системы. В системе реализована статисти-
ческая обработка и анализ данных относительно ко-
личественных параметров учета времени работы, 
совершенных маршрутных перевозок и стоимости 
обслуживания по конкретным объектным категори-
ям АСОУП. 
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У статті розроблено математичне та програмне забезпечення анотування текстів за запитом 
користувача. 

This paper presents the mathematical and programmatic tools of texts annotating on user demand. 

Вступ 
У сучасному суспільстві інформація стає 

найдорожчою цінністю, а індустрія отримання, 
опрацювання і трансляції інформації – провід-
ною галуззю діяльності, куди з кожним роком 
вкладають все більші капітали [1, 2]. Проте 
така велика кількість інформації унеможлив-
лює її опрацювання людиною. Тому створення 
систем автоматизованого аналізу та опрацю-
вання інформації є актуальним напрямом до-
сліджень. Основну частку знань аналітики 
отримують в результаті порівняння, аналізу і 
синтезу інформації з розрізнених фактів, роз-
міщених, зокрема в текстах. При роботі з вели-
кими потоками документів процес автоматич-
ної структуризації текстової інформації замі-
нює експертний процес виділення фактів і об'-
єктів, виконуваний вручну.  

До найцікавіших систем аналітичного опра-
цювання відносяться ClearForest, Convera 
RetrievalWare, Hummingbird KM, IBM Text 
Miner, інструменти компанії IQMen, Inxight 
Smart Discovery Extraction Server, Ontos Miner, 
Oracle Text, ODB-Text, TextAnalyst, інструмен-
ти компанії Smartware, XANALYS Link 
Explorer, X-Files, інструменти компанії «Га-
рант-Парк-інтернет» і «Медіалогія».  

 
Аналіз стану справ в області автоматизо-
ваного анотування 
Первинне аналітичне опрацювання вимагає 

значних обчислювальних ресурсів. Відбуваєть-
ся виділення тексту фактографічної інформації 
про об'єкт, причому з врахуванням усіх поси-
лань. Для цього спочатку виділяються всі про-
позиції із згадками про об'єкт (створюється 

дайджест), в яких можуть зустрічатися назви 
об'єкту, посилання на нього, а також узагаль-
нюючі визначення.  

Відкриті джерела інформації роблять досту-
пною величезну кількість публікацій і тим са-
мим ставлять проблему ефективної роботи з 
великими об'ємами документів. Існує два під-
ходи до рішення цієї задачі [3, 4]. 

У першому підході програма-анотатор видо-
буває з першоджерела невелику кількість фра-
гментів, у яких якнайповніше поданий вміст 
документа. Це можуть бути пропозиції, що 
містять терми запиту; фрагменти пропозицій з 
оточенням термів декількома словами та ін. Під 
час другого підходу анотація є синтезованим 
документом у вигляді короткого вмісту. Анота-
ція, сформована відповідно до першого підхо-
ду, якісно поступається отриманій при синтезі. 
Однією з проблем, що виникає під час синтезу 
анотацій, є відсутність засобів семантичного 
аналізу і синтезу тексту природною мовою, 
тому сервіси анотування орієнтовані або на 
вузьку предметну область, або вимагають учас-
ті людини. 

У сучасних комп'ютерних застосуваннях під 
автоматичним реферуванням (анотуванням) 
тексту розуміється витягання найбільш значу-
щих пропозицій, що коротко передають його 
основний вміст. Оскільки в Re-Fine не викорис-
товується ані синтаксичні, ані семантичні мо-
делі, перебудова структури пропозицій немож-
лива, і реферат, Re-Fine, що генерується, також 
складається з відібраних цілих пропозицій тек-
сту. 
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Постановка задачі 
Метою роботи є автоматизована генерація 

анотації про деяку подію А, яка описується в 
різних друкованих джерелах інформації. Оче-
видно, що інформація про подію може бути як 
позитивна так і негативна, тому в отриманій 
анотації повинні бути визначені коефіцієнти 
підтвердження або спростування інформації. 
Це, у свою чергу веде, до розроблення матема-
тичного та програмного забезпечення автома-
тизованого анотування простору даних про 
подію А. 

 
Основний матеріал 
Нехай задана деяка подія А. Інформація про 

цю подію міститься в базах даних, сховищах 
даних та на web-сторінках. Необхідно побуду-
вати коротку анотацію про подію А, в якій за-
значена пара коефіцієнтів підтвердження (k1) 
та спростування (k2) цієї події (k1, k2 ∈  [0,1]). 
Однак спочатку необхідно відібрати інформа-
цію про подію А. Отже вхідною інформацією є 
множина текстів, які зберігаються у різних 
джерелах даних. Вихідними даними є множина 
статей про подію А та її анотація з коефіцієн-
тами k1 та k2 із посиланням на першоджерела. 
Очевидно, що ці коефіцієнти є незалежними 
між собою, тобто для них несправедлива рів-
ність k1+k2=1. 

Для підтвердження або спростування інфо-
рмації про подію А необхідно, щоб дані, які 
надходять із різних джерел, задовольняли такі 
вимоги: 
• були повними, несуперечливими та надхо-
дили вчасно; 
• були інформативними, оскільки повинні 
застосовуватися для прийняття рішень; 
• були однакової структури, щоб мати можли-
вість завантажити їх у єдине сховище даних та 
проаналізувати; 
• зберігалися в однакових моделях даних та 
були незалежними від платформи розроблення, 
щоб мати можливість використання цих даних 
в інших засобах. 

Однак, на сьогодні немає жодної методики 
опрацювання даних, яка б задовольняла всі 
наведені вимоги до їх опрацювання. 

Проблема інтеграції розрізненої інформації з 
метою її подальшого опрацювання та прийнят-
тя рішень на її основі,  постала разом із появою 
сховищ даних, ще у 80-х роках минулого сто-
ліття. Значний внесок у вирішення цієї пробле-

ми зробили вчені: Colin White, A. Sheth, J. 
Larson, К.В. Антипін, А.В. Фомичев, М.Н. Гри-
ньов, С.Д. Кузнецов та ін. 

Розіб’ємо загальну нашу задачу на дві під 
задачі: 1) інтеграція розрізненої інформації та 
пошук інформації про подію А; 2) анотація 
події А та обчислення коефіцієнтів k1 та k2. 

 
1. Інтеграція розрізненої інформації та 
пошук інформації  
Сьогодні можливість розв’язання задачі ін-

теграції вирішується за допомогою просторів 
даних. Структуру простору даних анотування 
та основні задачі подано на рис. 1 

Простір даних DS – це множина даних, по-
даних у різних моделях (баз даних DB, сховищ 
даних DW, статичних Web-сторінок Wb), лока-
льних сховищ та індексів ODW, а також засо-
бів інтеграції Int, пошуку Se та опрацювання 
інформації Wo, об’єднаних середовищем керу-
вання моделями EM. 

DS=<DB, DW, ODW, Wb,  Int, Se, Wo, EM> 

Каталог CG – це реєстр ресурсів даних, що 
містить найбільш базову інформацію про кож-
ного з них: джерело, ім'я, місцезнаходження в 
джерелі, розмір, дату створення і власника та 
ін.  

Сховище данихn

База даних1

База данихm

Веб-форуми

Автоматичне
визначення структури

джерел

Побудова каталогу
простору даних

Побудова локального
сховища даних

Пошук статей за
запитом користувача

Розрахунок ваг
правдивості статей
щодо певної події

Задачі простору даних
Сховище даних1

….

Формування анотації

….

XML-файл1

XML-файлk

….

Веб-системи
пошуку

інформації

 
Рис. 1. Схема простору даних анотування та його 
основні задачі. 

Каталог є інфраструктурою для більшості 
інших сервісів простору даних, але він також 
може підтримувати базовий, призначений для 
користувача, інтерфейс переглядання простору 
даних.  

Metadata(DB, DW, Wb)⇒Cg. 
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Він не тільки містить описову інформацію 
(тобто виконує роль метаданих), але й зберігає 
для кожного учасника схему джерела, статис-
тичні дані, швидкість зміни, точність, можли-
вості відповідей на запити, інформацію про 
власника і дані, про політику доступу і підтри-
мку конфіденційності. Оскільки джерела прос-
тору даних фізично не переносять у нього ін-
формацію та можуть обмінюватись між собою 
інформацією, то у каталозі необхідно зберігати 
дані і про зв’язки між джерелами [5]. 

Поверх каталога розміщене середовище ке-
рування моделями EM, яке дозволяє створюва-
ти нові зв'язки і маніпулювати наявними зв'яз-
ками (наприклад, об'єднувати або інвертувати 
відображення, визначати схеми даних і створю-
вати єдині подання декількох джерел).  

Важливою компонентою простору даних є 
компонента зберігання та індексування (ODW) 
для досягнення наступних цілей: 
• для визначення ваг кожного з джерел (для 
онтологічного подання джерел); 
• для створення асоціацій між об'єктами даних 
від різних учасників; 
• для забезпечення можливості виконання 
деяких запитів без доступу до реального дже-
рела даних. 

Зв’язок між каталогом CG, середовищем ке-
рування моделями EM і локальним сховищем 
та індексами ODW можна подати як функцію: 

EM(CG)⇒ODW. 

Чим більше моделей здатне «розрізнити» 
середовище керування, тим точнішою буде 
інфорація в ODW і ефективніше можна буде 
здійснювати процедури інтеграції, пошуку та 
опрацювання даних у просторі даних DS. 

Інтеграція даних – це об'єднання даних, які 
знаходяться у різних системах. Існують такі 
методи інтеграції: 
- консолідація даних – це збір даних з терито-
ріально віддалених або різноплатформових 
джерел DBi даних в єдине сховище даних DW з 
метою їх подальшого опрацювання та аналізу.  

DW.rel ⎯⎯⎯ →⎯consolid DB1.r  U  … U  DB n.r . 

- операція федералізації даних полягає у вий-
манні даних з первинних систем на підставі 
зовнішніх вимог. Всі необхідні перетворення 
даних здійснюються при їх вийманні з первин-
них файлів.  

Virtual.DW: fedσ  Metadata.table=DB1.r (DB1.r ) U… 

U fedσ Metadata.table=DB n.r (DB n.r ). 

Інтеграція даних виконується з допомогою 
веб-протоколу SOAP. 

Запит користувача здійснюється за схемою, 
поданою на рис. 2. 

Функція Позиціонування запиту визначає 
вагу ключового слова (події), яку шукає корис-
тувач. При цьому враховується: 

 
Unk= KB + KU + KI + KT + KH + Кcount, 

 

Позиціонування 
запиту

Вибір учасників/ 
створення 
підпростору

Перегляд 
результатів

1. Запит за ключовими словами
2. Запит за формою
3. SQL, X-Query тощо

 

1. Джерело даних, його опис та мова запиту
2. Джерело даних, його опис та мова запиту
3. Джерело даних, його опис та мова запиту

……………….
n. Джерело даних, його опис та мова запиту Ранжування списку 

джерел даних
 

Рис. 2. Схема пошуку інформації у просторі даних 
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де KB, KU, KI – кількість слів, виділених відпо-
відно жирним шрифтом, підкресленим або кур-
сивом; KT – кількість слів, присутніх у заголов-
ку; KH – кількість слів, що зустрічається у під-
заголовках; Kcount – кількість слів, присутніх у 
статті. 

Якщо ключове слово заперечується, то від-
повідні коефіцієнти будуть розраховуватись із 
знаком «-». 

Після того, як статті відібрані за параметра-
ми запиту користувача та розміщені у локальне 
сховище даних, вони опрацьовуються засобами 
Wo [6].   

 
2. Анотація події та обчислення коефіціє-
нтів k1 та k2. 
Вважаємо, що анотація складається з двох 

абзаців. Перший абзац підтверджує подію А і 
будується на основі статей, що підтверджують 
подію; другий спростовує і, відповідно, буду-
ється на основі статей, що заперечують подію 
А. Очевидно, що деякий абзац може бути від-
сутнім і тоді відповідний коефіцієнт рівний 
нулю. 

Побудова абзаців анотування є складною за-
дачею і в даній роботі не розглядається. Роз-
глянемо задачу визначення значень k1 та k2. 
Для розв’язування цієї задачі побудуємо онто-
логію засобів інформації (електронних газет, 
журналів, сайтів) з їхніми вагами достовірності 
джерела.  

Таку онтологію ми будемо визначати як 
п’ятірку параметрів: 

О=<X, R, F, W, L>, 
де X – скінчена множина концептів (понять, 
термінів) предметної області, яку задає онтоло-
гія О; R – скінчена множина відношення між 
концептами (поняттями, термінами) заданої 
предметної області; F – скінчена множина фун-
кцій інтерпретації (аксіоматизації), заданих на 
концептах або відношеннях онтології О, W – 
важливість понять Х, L – важливість відношень 
R. Визначену таким чином онтологію будемо 
називати адаптивною [7], тобто такою що адап-
тується до ПО за рахунок модифікації понять та 
коефіцієнтів важливості цих понять та зв’язків 
між ними. У нашому випадку множиною Х 
буде множина електронних видань, які 
пов’язані між собою різними посиланнями, що 
відображається у множині R. Значення W задає 
достовірність видання, його інформаційний 
вплив на суб’єкта, який замовляє анотацію по-
дії [8]. Очевидно, що значення W змінюється в 
часі (як приклад згадаємо достовірність засобів 
масової інформації до грудня 2004 року та піс-
ля). Для нашої задачі вважатимемо, що 
W∈[0,1]. 

В реляційній моделі таку онтологію задамо 
у вигляді таблиць, наведену на рис. 3. 

Відношення Метадані характеристик ре-
сурсів отримане з традиційного реляційного 
відношення з додаванням до схеми відношення 
атрибута Unk, значення якого характеризує 
вагу правдивості ресурсу.  

Для визначення факту заступлення чи від-
хилення події виконаємо операцію природного  

 

 
Рис. 3. Схема каталогу простору даних, що відображена в онтології. 
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з’єднання  до  відношень  Мета дані  ресурсів, 
Метадані пошуку по ресурсах, Метадані хара-
ктеристик ресурсів.  

Приймемо, що коефіцієнт підтверження чи 
спростування події А в електронному виданні і 
тотожній значенню Wi. Для обчислення k1 та 
k2 використаємо формулу Шортліффа [9]. Тоді, 
якщо видання і підтверджує подію А, то 

 

k1=k1+Wi(1-k1), 
інакше  

k2=k2+Wi(1-k2). 
 

Обчислення значень k1 та k2 відбувається 
циклічно, перейшовши по всіх електронних 
виданнях. Наперед вважаємо, що k1=k2=0. 

Висновки 
У статті побудовано простір даних аноту-

вання текстів. Подано операції інтеграції даних, 
визначення ваг підтвердження та спростування 
події. 

Наукова новизна: побудовано простір даних 
анотування. Розроблено операції інтеграції 
даних, визначення ваги події. 

Практична цінність: розроблено схеми да-
них зберігання інформації про джерела, а також 
алгоритм опрацювання запиту користувача. 
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ПІДВИЩЕННЯ  ПРОДУКТИВНОСТІ  ПОВНОТЕКСТОВОГО 
ПОШУКУ  ШЛЯХОМ  РЕОРГАНІЗАЦІЇ  ПОДАННЯ  ІНВЕРТОВАНИХ 

ІНДЕКСІВ 

Обґрунтовано доцільність розробки спеціалізованого засобу повнотекстового пошуку  укра-
їномовного тексту. Розглянуто типову реалізацію пошуку з використанням інвертованого інде-
ксу та її недоліки. Запропоновано модифікацію структури інвертованого індексу для їх усунен-
ня. Проведено тестування ефективності обох видів структур на спеціально розробленому укра-
їномовному текстовому ресурсі, який складається з 170 статей з різних галузей знань з широ-
ким спектром наукової лексики. Експериментально доведено більшу ефективність модифіко-
ваної структури у порівнянні з типовою та пояснено причини цього явища. 

Advisability of development of specialized full Ukrainian-language text search tool is substanti-
ated. The typical implementation of search with inverted index and its disadvantages are considered. 
The modification of the inverted index structure to remove these disadvantages is proposed. Testing of 
efficiency of both types of the structures at specially designed Ukrainian-language text resource that 
contains 170 articles from different areas of knowledge with wide range of scientific vocabulary is 
carried out. The greater efficiency of the modified structure is experimentally shown in comparison 
with the typical one and the reasons are explained. 

Вступ 
На сьогодні все більше галузей людської ді-

яльності передбачають застосування 
комп’ютерних технологій, тому об’єми тексто-
вої інформації, які доступні в електронному ви-
гляді, постійно збільшуються. Це призводить 
до ускладнення виділення необхідних даних 
навіть у випадках роботи з добре структурова-
ною інформацією і зумовлює актуальність роз-
робки ефективних способів пошуку у значних 
текстових ресурсах [1]. 

В більшості сучасних систем використовуєть-
ся два види пошуку: атрибутивний і повнотекс-
товий. Через відсутність чітко виділених атрибу-
тів у пересічному текстовому документі методи 
атрибутивного пошуку виявляються неефектив-
ними. Єдиним джерелом інформації в сучасних 
інформаційних середовищах, наприклад, в 
Internet, виступає текст, тому використання пов-
нотекстового пошуку (ПП) є доцільнішим [2]. 

Найбільш вживаним способом реалізації 
пошуку у колекції документів є використання 
СУБД [3]. За рахунок можливості безпосеред-
нього доступу до всіх метаданих вони дозво-
ляють досягнути прийнятних за релевантністю 
результатів. Між тим, їх використання накладає 

певні обмеження на засоби пошуку, а саме зу-
мовлює необхідність застосування структур да-
них на основі реляційного подання, що не до-
зволяє досягнути максимально можливої про-
дуктивності. Крім того, значний обсяг попере-
дніх дій, таких як розбір SQL-запиту, що при 
простих запитах є довшим за час пошуку, при-
зводить до збільшення часу відгуку.  

Крім того, сучасні існуючі засоби повнотек-
стового пошуку на базі СУБД не дають можли-
вості  урахування  особливостей української 
мови у програмі пошуку, зокрема, флективнос-
ті1 [6]. Більшість програмних продуктів розра-
ховані на мови аглютинативного2 типу, насам-
перед – на англійську. Особливо перспектив-
ними у світлі швидкого розвитку багатоядер-
них процесорів є специфічні оптимізації шля-
хом розпаралелювання обчислень, що немож-
                                                           
1 Відміну називають флективною, якщо закінчення імен-
ника не можна розділити на дві частини так, щоб одна з 
них виражала число, а друга – відмінок. 
2 Спосіб творення граматичних форм і похідних слів до-
даванням до незмінюваних основ однозначних афіксів - 
частин слів, які мають певне граматичне значення і вно-
сять зміну у зміст кореня. Наприклад, форма іменника за-
дається шляхом додавання до основи показника числа, а 
потім показника відмінку. 
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ливо для універсальних СУБД.  
Таким чином, підвищення ефективності ПП 

з урахуванням особливостей української мови 
можливе за рахунок розробки спеціалізованих 
засобів пошуку.  Виходячи з сучасних умов, та-
кі засоби повинні реалізовувати пошук всіх до-
кументів, у яких зустрічається всі слова або хо-
ча б одне з заданої сукупності слів. 

 
Модель повнотекстового пошуку 
Розглянемо модель повнотекстового пошуку. 
Документ у цифровому вигляді можна пода-

ти як скінченну послідовність елементів – сим-
волів. Множину C  унікальних символів обра-
ної колекції документів будемо називати алфа-
вітом. Якщо CC розд ∈  – множина символів-
розділювачів, тоді словом будемо вважати 

niCW розд ..1,α,ααα in10 =∉= K . 
Нехай iD  множина всіх слів i-го документа. 

Задамо характеристичну функцію, яка визначає 
приналежність слова jW  документу iD : 

⎩
⎨
⎧

∉
∈

=
ij

ij
ij DWякщо

DWякщо
DW

,0
,1

),(ξ   (1) 

Тоді завдання повнотекстового пошуку мо-
же бути подане як створення оператора S , який 
зі всієї множини документів K  для пошуково-
го запиту, що складається з слова jW , повертає 

ті документи, для яких 1),(ξ =iDW : 
{ }RDDWiWS ii ∈== ,1),(ξ}{   (2) 

З цього витікає, що кожний вид пошуку мо-
жна виразити через теоретико-множинні опе-
рації над результатами застосування оператора 
S  (2). Так, знаходження всіх документів, у 
яких наявне кожне з деякої множини слів 

{ }mWWWQ K,, 21= : 

{ } I
m

j
jijj WSDWQWiE

1
}{1),(ξ,

=
==∈∀=  

Пошук всіх документів, у яких відсутнє ко-
жне з множини слів Q : 

{ } U
m

j
jijj WSKDWQWiA

1
}{\0),(ξ,

=
==∈∀= ,  

де K – множина всіх документів. 
Пошук документів, у яких наявне хоча б од-

не слово з множини слів Q : 

{ } U
m

j
jijj WSDWQWiL

1

}{1),(ξ,
=

==∈∃=
 

З визначення (1) витікає, що характеристич-
на функція ξ  може бути однозначно подана у 
вигляді множини пар {Wj,Di} впорядкованих за 
значенням {Wj}. Таке подання відоме як інвер-
тований індекс (ІІ) та застосовується для під-
вищення швидкодії ПП [4, 5]. 

 
Реалізація повнотекстового пошуку 
Розглянемо типову реалізацію пошуку із за-

стосуванням ІІ. 
В індексі у вигляді впорядкованих пар збері-

гаються дані про наявність слів у документах 
(рис. 1), при цьому для кожної пари Слово-
Документ є окремий запис. 

Слово 1

Слово 1

Слово 1

Слово 2 

Слово 2

Слово 2

Слово 3

Слово N

      ...               ...

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 2

Документ 4

Документ 5

Документ 4

Документ M

 
Рис. 1. Типова структура ІІ 
 
Пошук слова відбувається в такий спосіб: 

методом бінарного пошуку визначається пер-
ший запис, який до нього відноситься, а потім 
послідовно перебираються записи, аж поки не 
зустрінеться інше слово. В підсумку отримуємо 
ідентифікатори документів, у яких зустрічалося 
слово. 

У випадку пошуку певної комбінації слів 
виконуються операції над множинами – резуль-
татами пошуку слова, які містять ідентифікато-
ри документів, у яких воно присутнє. Для зни-
ження ресурсоємкості операцій множини по-
даються у вигляді бітових рядків. 

Так, при пошуку документів, в яких наявні 
всі слова запиту використовується побітова ло-
гічна кон’юнкція (AND), для пошуку тих, в 
яких є хоча б одне з слів — диз’юнкція (OR), 
для знаходження документів, де нема жодного з 
слів — операція логічного заперечення (NOT). 

Виходячи з того, що розглянутий метод по-
дання інвертованого індексу має певну надли-
шковість, у роботі запропоновано спосіб опти-
мізації його подання. 
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Документ 2    Документ 4   Документ 5

Документ 4

Документ M

...

 
Рис. 2. Модифікована структура ІІ 
 
Запропонований спосіб використовує вектор 

записів (рис. 2), які містять ідентифікатор слова 
і посилання на вектор номерів документів, у 
яких присутнє це слово. Використання поси-
лань обумовлене тим, що вектори номерів до-
кументів мають різну довжину, а, оскільки бі-
нарний пошук використовує операцію знахо-
дження середини таблиці (вектора слів), для 
його ефективного застосування розміри записів 
мають бути однаковими. 

У подальшому, при виконанні пошуку серед 
записів методом бінарного пошуку знаходяться 
необхідні слова, після чого над отриманими ве-

кторами номерів документів виконуються опе-
рації злиття, перетину або віднімання. 

При пошуку документів, в яких наявні всі 
слова запиту, використовується перетин, для 
пошуку тих, в яких є хоча б одне з слів, – злиття, 
для знаходження документів, де нема ні одного з 
слів – операція віднімання: від вектора, що міс-
тить всі номера проіндексованих документів 
віднімаються отримані на початку вектори. 

 
Тестування продуктивності пошуку 
Для двох запропонованих способів побудови 

інвертованого індексу було проведено тесту-
вання швидкодії. 

Програмний код системи тестування напи-
саний на мові С++, яку було вибрано завдяки 
можливості створення кросплатформеного ко-
ду, роботи на рівні, наближеному до системи, 
підтримці об'єктно-орієнтованого, узагальнено-
го та мета- програмування. 

UML-діаграма класів ядра системи предста-
влена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Діаграма класів системи 
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Таблиця 1. Результати тестування 

Час відклику (в секундах)  
Характеристики пошукового запиту Спосіб 1, стандартний інвер-

тований індекс 
Спосіб 2, удосконалений 

інвертований індекс 

З будь-яким словом Mx±σ 2,20 ·10-5±3,82 ·10-10 1,40 ·10-5±2,72 ·10-11 

Зі всіма словами   Mx±σ 2,20 ·10-5±5,73 ·10-11 1,20 ·10-5±8,68 ·10-12 

Без слів Mx±σ 2,70 ·10-5±1,04 ·10-9 2,90 ·10-5±7,74 ·10-10 

Для тестування використовувався спеціаль-
но розроблений текстовий ресурс, який склада-
ється з 170 статей з різних галузей знань з ши-
роким спектром наукової лексики загальним 
об’ємом 4.5 Мб (тестовий ресурс побудовано 
відповідно до верхніх рівнів Універсальної де-
сяткової класифікації з метою покриття найбі-
льшого діапазону наукової лексики). 

Для компіляції використовувався компіля-
тор g++ (GCC) 4.3.1, програма виконувалась на 
апаратному забезпеченні Pentium 4 Mobile CPU 
1.80 GHz, 256 MB RAM. 

Для статистичної оцінки отриманих даних 
використані значення математичного очікуван-
ня та середньоквадратичного відхилення. 

Математичне відхилення Mx величини x – 
середнє арифметичне, при умові, що кількість 
значень x дуже велике. Дисперсія – середнє 
значення квадрату відхилення випадкової вели-
чини від її математичного очікування 

∑
=

−
=

n

i

x
n
Mx

D
0

2)(
. Середньоквадратичне від-

хилення – корінь від дисперсії 

∑
=

−
=

n

i

x
n
Mx

0

2)(
σ . 

При тестуванні кожного виду пошуку було 
проведено 1000 експериментів, у кожному з 
яких виконувався пошуковий запит з 10 слів. 
На основі отриманих даних обчислені вищезга-
дані показники. Результати тесту у табл. 1. 

Розміри індексів: перший тип – 2023428, 
другий – 103120 байт.   

Кількість елементів у індексах: 168619 і 
12890 відповідно. 

 
Аналіз отриманих результатів 
З таблиці видно, що при застосуванні удо-

сконаленого ІІ швидкодія вища. Причина різ-
ниці швидкодії полягає у використовуваних 
структурах. Так, у першому випадку для кожної 
пари Знайдене_Слово-Документ створюється 

окремий запис. У другому – для кожного іден-
тифікатора слова створюється посилання на ве-
ктор з ідентифікаторами документів. Тобто, по 
перше, зникає дублювання ідентифікаторів 
слів, а номери документів не зберігаються без-
посередньо у структурі, по якій здійснюється 
пошук. Це призводить до значного прискорен-
ня операції пошуку, оскільки при меншій дов-
жині вектора відбувається менша кількість опе-
рацій, згідно відомої залежності кількості опе-
рацій від розміру масиву для  бінарного пошуку 
– )( 2nlogO . Єдиним винятком з цього є опера-
ція пошуку всіх документів, в яких відсутні за-
дані слова, швидкодія якої співпадає в обох ви-
падках. Це пояснюється необхідністю створен-
ня вектора, який містить ідентифікатори всіх 
проіндексованих документів, від якого відні-
маються вектори результатів пошуку кожного з 
слів.  

При порівнянні кількості операцій, які необ-
хідні для проведення бінарного пошуку, а саме: 

17,363 168619logN 21 ≈= операцій, 
13,65412890 logN 2 ≈=2  операцій,  

де 1N – для першого способу, 2N – для другого, 
відношення 21/NN складає 1,27 разів, що до-
зволяє зробити висновок про відповідність екс-
периментальних даних теоретичним положен-
ням. 

Деяка різниця між значеннями в табл.1 по-
яснюється накладними витратами, пов’язаними 
з реалізацією. 

 
Висновки 
Таким чином: 
1. Запропоновано оптимізований спосіб збе-

рігання інвертованого індексу. 
2. Проведено дослідження ефективності да-

них структур для масиву україномовних текс-
тів. 

3. Використана структура дозволяє збільши-
ти швидкодію для основних видів пошуку при-
близно у 1,6 разів, крім функції пошуку “без 
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слів”, швидкодія якої може бути співставленою 
з стандартним способом подання за рахунок 
необхідності створення додаткових структур 
даних. Ця проблема може бути вирішена шля-
хом кешування множини  ідентифікаторів всіх 
документів. 
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Обоснована целесообразность разработки спе-
циализированного средства полнотекстового поиска 
украиноязычного текста. Рассмотрена типовая реа-
лизация поиска с использованием инвертированного 
индекса и ее недостатки. Предложена модификация 
структуры инвертированного индекса для их устра-
нения. Проведено тестирование эффективности обе-
их видов структур на специально разработанном ук-
раиноязычном текстовом ресурсе, который состоит 
из 170 статей из разных областей знаний с широким  
спектром научной лексики. Экспериментально дока-
зана бóльшая эффективность модифицированной 
структуры в сравнении с типовой и объяснены при-
чины этого явления. 
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ПРОЕКТУВАННЯ  ПРИСТРОЮ  ПОШУКУ  ДІАГНОСТИЧНОЇ  
ІНФОРМАЦІЇ 

Запропоновано комп’ютерний пристрій, який може використовуватися в структурі інфор-
маційно-пошукової системи для пошуку діагностичної інформації, корисної для проведення 
процесу тестування комп’ютерних систем. Заданий тип інформації серед різноманіття іншої 
вибирається за рахунок реалізації в пристрої алгоритму штучної нейронної мережі за критерія-
ми корисності й достатності для процесу тестування комп’ютерних систем. У статті описано 
результати моделювання пристрою в середовищі VHDL та можливість його використання. 

The given paper presents a computer device, which can be utilized in information retrieval system 
for diagnostic information searching, useful for computer system testing. The needed type of the in-
formation is picked among the variety of options due to implementation of artificial neuron network 
algorithm according to criteria of usefulness and sufficiency of the computer system verification. The 
paper describes results of the device simulation in the VHDL software environments and considers a 
possibility of its application.  

 
Вступ 
На сьогодні накопичені величезні об’єми 

інформації і темпи їх зростання постійно збі-
льшуються, тому питання інформаційного по-
шуку є надзвичайно актуальним. 

Основним пошуковим засобом є глобальні 
розподілені інформаційно-пошукові системи 
(ІПС), різноманіття яких зростає з кожним 
днем. Надалі нас будуть цікавити ІПС, які по-
будовані на текстологічних методах та моделях 
пошуку інформації, які ґрунтуються на пошуку 
спеціальних текстів з відповідної предметної 
галузі [1, 2]. Головними моментами процесу 
розуміння тексту є формування смислової 
структури, виділення ключових слів чи “смис-
лових віх” та прикінцеве зв’язування “смисло-
вих віх” в єдину семантичну структуру. 

В основу роботи моделі пошуку діагностич-
ної інформації (ДІ) [3] покладено принцип 
зняття невизначеності інформації. Під ДІ вва-
жається така інформація, котра дає можливість 
розпізнавати технічний стан комп’ютерних си-
стем (КС) як об’єктів діагностування. 

Встановлення смислу частин тексту та їх ко-
рисність щодо знання процесу тестування КС 
забезпечується штучною нейронною мережею 
(ШНМ) (рис. 1), навчання й оцінку роботи якої 
проведено в системі MatLab [4]. На входи ме-
режі подаються вектори ознак ДІ, що ідентифі-

куються за розділами тексту. До уваги взято 16 
ознак ДІ та 6 розділів тексту. На виході мережі 
отримуємо оцінку (достатність) опрацьованих 
джерел інформації для повного розуміння про-
цесу тестування КС [3]. 

 
Постановка задачі 
Відомий пристрій пошуку й оперативної 

ідентифікації інформації в багатосервісних ци-
фрових мережах передачі даних з комутацією 
пакетів [5]. Пристрій містить дільник частоти, 
два блоки пам’яті, чотири блоки дешифраторів, 
чотири лічильники, чотири блоки прийому ад-
реси, два блоки порівняння, два дешифратори і 
блок індикації. Недоліком даного пристрою є 
те, що він обмежений щодо можливостей аналі-
зувати великі масиви даних. 

Серед аналогів відомий спосіб надання інде-
ксів метаданим, а також спосіб пошуку метада-
них і пристрій, що використовує індекси мета-
даних для забезпечення пошуку інформації про 
зміст документа [6]. Для цього визначають міс-
це розташування інформації, здійснюють по-
шук ключа й зчитують метадані за найденим 
ключем. Пристрої, що реалізують дані функції 
містять блок введення й блок керування. Недо-
ліком пристрою можна вважати неможливість 
будь-якої поточної оцінки змісту веб-сайту. 
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Рис. 1. Архітектура ШНМ для визначення корисності тексту та його складових. 
 

Найближчим  аналогом  до запропонованого 
пристрою пошуку діагностичної інформації є 
спосіб перевірки релевантності між ключовими 
словами й змістом веб-сайту [7], який полягає в 
тому, що отримують зміст сайту, формулюють 
розширені терміни, семантично або контекстно 
зв’язані з тематичними термінами. Технічний 
результат досягається за рахунок використання 
машинного носія інформації та комп’ютерного 
пристрою для перевірки релевантності між те-
рмінами й змістом веб-сайту, причому 
комп’ютерний пристрій складається: з проце-
сора і пам’яті, яка приєднана до процесора й 
вміщує команди комп’ютерної програми, що 
виконуються процесором для отримання змісту 
сайту; блоку вибірки для отримання змісту веб-

сайту; блок формування для ідентифікації роз-
ширених термінів; блоку генерації для форму-
вання змін образу змісту і розширеного образу 
з існуючих комбінацій термінів; класифікатора 
образу, що встановлює взаємозв’язок між обра-
зом змісту веб-сайту з розширеними термінами; 
блоку навчання, який навчає класифікатор; 
блоку визначення, який у відповідь на знахо-
дження терміну визначає зміну образу. 

До недоліків даного пристрою слід віднести: 
неможливість оцінки знайдених документів за 
показниками корисності й достатності інфор-
мації для тестування комп’ютерних систем; не 
пристосованість до пошуку саме діагностичної 
інформації; не розпізнає смисл документу. 

Тому, спроектувати та апробувати пристрій 
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пошуку ДІ в системах автоматизованого проек-
тування для подальшого його дослідження і є 
основною задачею даної роботи. 

 
Проектування пристрою пошуку ДІ 
Пристрій пошуку ДІ для тестування КС пра-

цює в структурі ІПС наступним чином. При-
стрій містить вагові коефіцієнти навченої 
ШНМ у своїй пам’яті. Отримавши коди інфор-
мації з документу від ІПС, опрацьовує їх згідно 
алгоритму ШНМ (рис. 1). Результатом роботи 
пристрою буде сигнал, за яким ІПС буде про-
довжувати пошук або його припинить. 

Перед вибором мови опису пристрою про-
водився аналіз сучасних інструментальних за-
собів моделювання цифрових систем. До най-
більш популярніших слід віднести – VHDL та 
Verilog. На відміну від Verilog, VHDL складні-
ша мова опису, але володіє більшою гнучкістю, 
що цілком задовольняє задачу апаратної реалі-
зації алгоритму штучної нейронної мережі. 

Вихідний сигнал нейрона Y  (рис. 2) визна-
чається шляхом пропускання рівня збудження 

S  ( ∑
=

=
m

i
ii XS

1

ω ) через нелінійну функцію f : 

( )θ−= SfY , де θ  – деяке постійне зміщення 
(аналог порога нейрона) [8]. 

 
 

ωN Σ f 
x1 
x2 

xN 

ω1 

ω2 S y 

 
Рис. 2. Структурна схема штучного нейрона 

 
Штучний нейрон (ШН) можна умовно поді-

лити на 4 складові. 
1. Вагові коефіцієнти. В процесі функціону-

вання нейрон одночасно отримує багато вхід-
них сигналів. Кожен вхід має свою власну си-
наптичну вагу iω , яка надає входу вплив, необ-
хідний для функції суматора елемента обробки. 

2. Функція суматора. Основне призначення 
нейрона – обчислення зваженої суми всіх вхо-
дів. Спрощеною функцією суматора є множен-
ня кожної компоненти вектора iX  на відповід-
ну компоненту вектора iω , але може бути і 
складнішою (вибір мінімуму, максимуму, сере-
днього арифметичного, добутку, інші нормалі-
зуючі алгоритми). 

В даній реалізації ШН, добуток векторів ω  

та X  знаходить помножувач Іі. Він містить 2 
входи і 1 вихід, якіє 8-розрядними векторами. 
Робота компонента зводиться до знаходження 
суми всіх добутків і формування вихідного си-
гналу. 

3. Передатна функція (активаційна). Резуль-
тат функції суматора є зваженою сумою вхід-
них сигналів, що перетворюється у вихідний 
сигнал через алгоритмічний процес відомий як 
активація ШН. Суматор складається з 3 входів 
(a, b – вхідні вектори, cin – біт переносу) та 2 
виходів (cout – біт переповнення, sum – резуль-
тат функції суматора). Для визначення виходу 
нейрона загальна сума порівнюється з деяким 
порогом. Якщо сума є більшою за значення по-
рога, елемент генерує сигнал, у противному ви-
падку сигнал не генерується, або генерується 
гальмуючий сигнал. 

Для простої активаційної функції ШН може 
видавати 0 або 1, 1 або -1 й інші числові комбі-
нації, що є “жорстким обмежувачем” або поро-
говою функцією. Результати обчислення добу-
тків подаються на суматор, що обчислює суму і 
порівнює результат додавання з порогом збу-
дження. Далі формується сигнал на виході, за 
яким і визначається рівень збудження ШН. 

 

 
Рис. 3. Базова структура схема штучного нейрона в 
пакеті VHDL. 
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Рис. 4. Апаратна інтерпретація алгоритму штучної нейронної мережі. 
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4. Масштабування. На завершальній стадії, 
вихідний сигнал проходить додаткову обробку 
– масштабування, тобто результат активаційної 
функції множиться на коефіцієнт масштабу-
вання і додається зміщення. 

Для зберігання значень вагових коефіцієнтів 
використовується восьмирозрядний двійковий 
лічильник, який містить входи up і down для 
збільшення і зменшення значення ваги та вхід 
sload, який служить для передачі вхідного коду 
на вихід без змін. Якщо sload = 1, при надхо-
дженні активного синхроімпульсу значення din 
вивантажується на вихід dout. Вхід clock є 
синхронізуючим. В якості елемента множення 
використовуються помножувачі. Блок додаван-
ня забезпечує отримання зваженої суми сигна-
лів і реалізований за допомогою восьмирозряд-
ного суматора. На вхід суматора подають два 
вектори довжиною 8 біт і біт переносу, а на ви-
ході отримаєм суму даних векторів і біт пере-
повнення. 

Сам нейрон представлений у вигляді однієї 
мікросхеми (рис. 3), яка має 16 восьмирозряд-
них входів та один восьмирозрядний вихід. 
Вхідні сигнали (вектор X ) за допомогою по-
множувачів перемножуються на відповідні ва-
гові коефіцієнти (вектор ω ), які зберігаються в 
лічильниках. 

Вектор входів нейрона X  складається з 6 
компонент, кожна з яких представлена 8-
розрядним числом з фіксованою комою в діапа-
зоні від 0 до 1, синхросигналу керуючого авто-
мата – CLK, сигналу встановлення у початкове 
положення – Reset, керуючих входів для 
збiльшення чи зменшення вагових коефіцієнтів – 
Up i Down, входу Sload, коли необхідно передати 
значення з входiв на вихід лічильників без змін. 

 
Рис. 5. Часова діаграма помножувача. 
 

 
Рис. 6. Часова діаграма лічильника. 
 

 
Рис. 7. Часова діаграма суматора. 

 
Рис. 8. Часова діаграма штучного нейрона. 
 

ШНМ (рис. 4) – комбінація ШН, на вхід якої 
поступає текст, представлений у вигляді двій-
кових векторів. Далі обчислюється вага зв’язку 
(скалярна величина). Зважені вагами зв’язків, 
вхідні сигнали поступають на блок сумування, 
що відповідає тілу нейрона, й визначається рі-
вень збудження S . 

Для перевірки правильності VHDL-коду по-
трібно провести перевірку станів кожного ком-
понента в Waveform Editor. Крім того, були 
враховані похибки, що пов’язані з можливими 
несправностями синапсів у структурі ШНМ [9]. 
Випробування програми здійснювалося за до-
помогою введення інформації та подальшої пе-
ревірки отриманих результатів. Результати мо-
делювання компонентів у вигляді часових діаг-
рам представлено на рис. 5-8. 

 
Рис. 9. Мікросхеми ШН: а) ШН з 16-ма входами; 
б) ШН з 6-ма входами. 

а) 
б) 
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Опираючись на результати імітаційного мо-
делювання розроблено пристрій в системі 
Protel 99 SE. Для реалізації схеми ШНМ вико-
ристовуються два типи ШН: нейрони з 16 й 6 
інформаційними входами відповідно. Вигляд 
розроблених мікросхем у середовищі Protel 99 
SE зображено на рис. 9. Значення входів відпо-
відають аналогічним схемам розроблених в се-
редовищі VHDL. Для ШН з 16-ма входами ви-
користовується корпус DIP22, а для нейрона з 
6-ма входами – DIP12. 

На основі розроблених мікросхем будується 
загальна схема пристрою пошуку ДІ, яка міс-
тить 96 інформаційних входів та 7 виходів. 
Взаємодія даної схеми з ПК відбуватиметься за 
допомогою контролера шини USB та системи 
керуючих сигналів. В автоматичному режимі 
сформовано друковану плату оптимального 
розміру. 

 
Висновки 
Таким чином, запропонований пристрій за-

безпечує поточний аналіз документу на його 
корисність щодо тестування комп’ютерних си-
стем і їх складових та оцінку достатності, за 
допомогою якої приймається рішення про по-
дальший пошук. 

Використання пристрою пошуку ДІ в струк-
турі ІПС надає можливість розвантажити сис-
тему від об’ємних обчислень й може бути ко-
рисним при розробленні стратегій та компонен-
тів діагностування КС. 

Пристрій пошуку є близьким аналогом до 
текстологічних процесорів і може використо-
вуватися при їх розробленні. 

До недоліків даної розробки слід віднести 
те, що не використовувалися програмовані ло-
гічні матриці й не розроблено критеріїв оцінки 
роботи пристрою. 
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Предложено компьютерное устройство, которое 
может использоваться в информационно-поисковой 
системе для поиска диагностической информации, 
полезной в процессе проведения тестирования ком-
пьютерных систем. Заданный тип информации сре-
ди других типов выбирается за счет схемотехниче-
ской реализации искусственной нейронной сети, ис-
пользующей алгоритм поиска информации по кри-
териям полезности и достаточности для процесса 
тестирования компьютерных систем. В статье опи-
саны результаты моделирования устройства в про-
граммных средах VHDL. 
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ПРОГРАМНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДЛЯ  МОДЕЛЮВАННЯ                       
Х-ПРОМЕНЕВИХ  КРИВИХ  МЕТОДОМ  ЧАСТИНОК 

Подано результати моделювання кривих повного зовнішнього відбивання (ПЗВ) Х-
променів методом частинок. В якості частинок використано пучки Х-променів одиничної інте-
нсивності. Розроблено алгоритм розрахунку траєкторій Х-променів та розподілу інтенсивності 
кривих ПЗВ. В алгоритмі враховано багатократні відбивання і заломлення променів. На основі 
розробленого алгоритму створено програмне забезпечення в середовищі Delphi. Створена про-
грама розраховує криві ПЗВ для експериментальних профілів поверхні, а також для модельо-
ваних (фрактальних) профілів. Для тестування програми використано експериментальні криві 
ПЗВ та профілі поверхні кристалів, отримані методом атомно-силової мікроскопії. 

The results of simulation of the X-ray total external reflection (TER) curves using particles are 
presented. As particlestThe X-ray beams of single intensity are used. The algorithm of calculation of 
Х-rays trajectories and intensity distribution of the TER curves is developed. The algorithm takes into 
account multiple reflections and refractions of rays. Software has been developed in the Delphi on the 
basis of the developed algorithm. The created software calculates the TER curves for the experimental 
surface profiles as well as for simulated (fractal) profiles. For the software verification the 
experimental TER curves and surface profiles of crystals, obtained by atomic-force microscopy, are 
used.  

Вступ 
Метод повного зовнішнього відбивання 

(ПЗВ) Х-променів є ефективним у діагностиці 
стану поверхні твердого тіла [1], наприклад, 
поверхні напівпровідникових кристалів, що є 
важливим для вирішення багатьох практичних 
задач. Перевагою методу ПЗВ, у порівнянні з 
іншими методами дослідження поверхні,  є мо-
жливість вивчати не тільки нанорельєф поверх-
ні, але і структурні характеристики поверхне-
вого шару.  Проте форма розподілу інтенсивно-
сті кривих ПЗВ дуже складно залежить від мік-
рогеометрії поверхні зразків, тому моделюван-
ня кривих ПЗВ аналітичними методами можли-
ве тільки для відносно простих профілів повер-
хні (наприклад, синусоїдального) [1]. Падаючі, 
заломлені і відбиті Х-промені разом з поверх-
невим шаром твердого тіла утворюють складну 
систему. Одним з способів моделювання таких 
складних систем є метод частинок. Цей метод, 
наприклад, широко використовується при мо-
делюванні плазми і напівпровідникових прила-
дів [2]. Висока ефективність метода частинок 
зумовлена його універсальністю і практично 
невизначеними можливостями діагностики мо-

дельованих явищ. 
Мета даної роботи полягає у використанні 

метода частинок для моделювання кривих ПЗВ 
Х-променів, створенні відповідних алгоритму 
та програмного забезпечення. В якості части-
нок використано пучки Х-променів одиничної 
інтенсивності з однаковими просторовими, ку-
товими і спектральними параметрами. Основ-
ною задачею є розрахунок напряму та інтенси-
вності Х-променів у наближенні геометричної 
оптики. Розсіювання променів розраховується 
від експериментальних профілів поверхні та 
модельованих (фрактальних) профілів. Метод 
частинок дозволяє не тільки розраховувати 
розподіл інтенсивності кривих ПЗВ для профі-
лів і рельєфів поверхні довільної форми, але й 
визначати структурні і геометричні параметри 
поверхні наближенням модельованої кривої 
ПЗВ до експериментальної. 

 
1. Теоретична частина 
Метод частинок використовується для класу 

обчислювальних моделей, в яких дискретний 
опис фізичних явищ містить взаємодіючі час-
тинки [2]. Назва методу виникла тому, що в бі-
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льшості випадків таким частинкам можна без-
посередньо співставити фізичні об’єкти. Кожна 
частинка має набір атрибутів, таких як маса, 
координати, швидкість, енергія та ін.  

 
1.1. Х-променева оптика 
Для математичного опису методу ПЗВ Х-

променів використано наближення геометрич-
ної (френелівської) оптики [3]. У схемі 
комп’ютерного експерименту зразок нерухо-
мий, а Х-промені (частинки) падають на нього 
під кутом ω і відбиваються під кутом θ (рис. 1). 
Без врахування кутового розсіювання промені 
падають на зразок під кутом ω0. Профіль y(xi) 
поверхні зразка описується висотами у N дис-
кретних точках xi, i=1,... N. Відбивання Х-
променів розраховується від N-1 мікроплоща-
док профіля поверхні y(xi), нахиленими під ку-
тами γ по відношенню до середньої лінії профі-
лю. На мікроплощадки промені падають під ку-
том φ = ω + γ.  Кутове розсіювання падаючих 
променів за кутом η описується нормальним 
розподілом з середньоквадратичним відхилен-
ням ση. 

Детектор ділить діапазон θ кутів відбивання 
променів на дискретні інтервали і фіксує інтен-
сивність променів для кожного інтервалу. В 
схемі фізичного експерименту для аналізу ку-
тового спектру відбитих променів використо-
вується кристал-аналізатор (метод трикриста-
льної рефлектометрії – angle-dispersive 
reflectometer) [4, 5]. В комп’ютерному експери-
менті аналізатор відсутній, а кутовий спектр 
відбитих променів розраховується програмно. 
При розрахунку кутового спектру та інтенсив-
ності відбитих Х-променів враховуються про-
цеси відбивання (1), заломлення (2) і поглинан-
ня (3) (рис. 2).  

Коефіцієнт відбивання Іf(φ) Х-променів від 
поверхні описується формулою Френеля  [3] 

 2/1
c

2/1
c

f
)1h(2)/(h
)1h(2)/(hI

−θϕ+

−θϕ−
≈ ,           (1) 

де 

2/1
2

22

с

2

c
1h

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
δ
β

+
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
θ
ϕ

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
θ
ϕ

= ,  

δ – одиничний декремент показника заломлен-
ня; β – коефіцієнт поглинання;   δ=θ 2c  –  
критичний кут ПЗВ Х-променів. Інтенсивність 

відбитих променів для кожного відбивання L до-
рівнює fLvL III ⋅=  (рис. 2). 

Заломлення Х-променів описується виразом: 
 δ−=ψϕ 1cos/cos ,                 (2) 

де φ – кут ковзання між падаючим променем і 
дотичною до поверхні розділу середовищ в то-
чці падіння; ψ – кут між заломленим променем 
і дотичною (рис. 2). 

Поглинання Х-променів в матеріалі зразка 
визначається формулою  

 )exp(1 dII zLL µ−⋅=+ ,                (3) 
де IzL, IL+1 – інтенсивності променя до і після 
проходження через матеріал, d – довжина шля-
ху променів у матеріалі, L – номер відбивання 
променів від профілю поверхні. 

 
1.2. Метод Монте-Карло 
Частина атрибутів частинок (пучків Х-про- 

 
Рис.1. Схема експерименту для метода ПЗВ                
Х-променів.  

 

 
Рис.2. Траєкторії Х-променів при взаємодії з пове-
рхнею зразка первинного променя з інтенсивністю 
I1; L – номер відбивання променів від профілю по-
верхні y(x); IvL – інтенсивність відбитих променів; 
IzL – заломлених променів. 
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менів) визначається на статистичній основі за 
допомогою випадкових чисел, тому таку про-
цедуру називають вибіркою за Монте-Карло 
або методом статистичних випробувань [6]. 
Випадковим чином, наприклад, вибирається 
відстань променя від центра пучка і його відхи-
лення η від кута ω0. 

У випадку розрахунку кривої ПЗВ в якості 
досліджуваної величини використовується роз-
поділ інтенсивності кривої Rt, де t=1..Q. Інтен-
сивність кривої нормується в інтервалі 0..1. Для 
моделювання одної кривої виконується розра-
хунок розсіювання Р променів. На основі вибі-
рки з m кривих визначається середнє арифме-
тичне значення для всіх Q  точок 
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Середнє квадратичне відхилення вибірки  
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Кількість випробувань (модельованих кри-
вих ПЗВ) m, які забезпечать наперед задану 
верхню межу помилки δt для розподілу інтен-
сивності результуючої кривої ПЗВ, визначаєть-
ся формулою  

222 / tstm δ= γ ,                   (7) 
де tγ – значення аргументу функції Лапласа, при 
якому 2/)( tt γ=Φ γ ; γt – надійність верхньої 

межі помилки δt; σ
−

=
1m

ms .  

Результуюча крива ПЗВ отримується усере-
дненням m розрахованих кривих. 

 
2. Програмне забезпечення 
Для розрахунку розподілу інтенсивності 

кривих ПЗВ методом частинок розроблено від-
повідні алгоритм та програмне забезпечення. 
Процес взаємодії одного пучка Х-променів з 
поверхнею (рис. 2) можна спрощено зобразити 
у вигляді графу. Вершиною графу V1 є процес 
взаємодії з поверхнею первинного променя І1. 
Далі сумарна інтенсивність первинного пучка- 

 
Рис. 3. Граф взаємодії Х-променів з поверхнею; 
розміри куль пропорційні до інтенсивності променів 

ка ділиться між відбитим і заломленим пучми, а 
також зменшується за рахунок поглинання в 
матеріалі зразка. При кожному L відбиванні 
променів від поверхні їх кількість подвоюється. 
У такому випадку кількість вершин графу екс-
поненційно збільшується при зростанні L. Для 
вирішення цієї проблеми при кожному відби-
ванні розраховується подальший шлях тільки 
одного променя з максимальною інтенсивніс-
тю. На межі розділу „повітря – речовина” при 
переході з речовини у повітря розраховується 
напрям та інтенсивність тільки заломленого 
пучка, оскільки в цьому випадку відбитий про-
мінь поглинається в об’ємі зразка. Відбиті та 
частина заломлених променів формують розпо-
діл інтенсивності кривої Rt. 

Розрахунок розподілу інтенсивності кривих 
ПЗВ можна описати наступним алгоритмом 
(рис. 4). Спочатку виконується зчитування гео-
метричних параметрів схеми експерименту 
(відстані між Х-променевою трубкою, зразком, 
детектором та ін.), структурних характеристик 
матеріалу зразка та лінії Х-променів. Ініціаліза-
ція параметрів кривої ПЗВ полягає у виборі ку-
тового діапазону кривої,  кроку між її точками 
та встановленні нульових значень для інтенси-
вності. Модельовані криві ПЗВ формуються у 
результаті взаємодії з поверхнею зразка P пуч-
ків Х-променів, тому в циклі за номером части-
нки E=1,.. Р виконується розрахунок взаємодії з 
поверхнею всіх Р частинок. Інтенсивність пер-
винного променя І1 = 1, кут падіння ω та почат-
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кові координати променя визначаються згідно 
методу Монте-Карло.  

Розрахунок взаємодії з поверхнею для кож-
ної частинки виконується наступним чином. В 
циклі для номеру відбивання L=1,.. QL розрахо-
вуються інтенсивності відбитого променя IvL 
(кут θ) та заломленого променя IzL (кут ψ ) на 
межі розділу „повітря – речовина”. Профіль по-
верхні апроксимується N-1 відрізками прямих, 
а траєкторія пучка описується рівнянням пря-
мої виходячи з геометрії експерименту. На ос-
нові цих рівнянь, а також враховуючи граничні 
умови, розраховується точка падіння променю 
на поверхню. В змінну S записується номер 
променя з максимальною інтенсивністю для за-
даного L. Через значення кута відбивання про-
меня θ визначається відповідний йому номер t 
точки кривої ПЗВ. При кожному відбиванні де-
тектор фіксує інтенсивність відбитих променів 
IvL. У випадку, якщо промінь з максимальної 
інтенсивністю виходить за межі прямокутної 
області навколо профілю поверхні, то розраху-
нок траєкторій для даного пучка Х-променів 
завершується. Якщо при цьому кут заломлено-
го променя лежить у допустимому інтервалі, то 
детектор  реєструє також і його інтенсивність.  

Для моделювання кривих ПЗВ методом час-
тинок на основі розробленого алгоритму ство-
рена програма TER_X_Ray_Part у середовищі 
Delphi, яка складається з семи сторінок (рис. 5):  
1. „Схема” (геометрична схема експерименту); 
2. „Профіль” (розрахунок напряму та інтенси-

вності відбитих та заломлених променів від 
профілю поверхні);  

3. „Крива” (моделювання кривої ПЗВ); 
4. „Матеріал” (вибір матеріалу зразка та лінії 

Х-променів); 
5. „Створити профіль” (створення фрактально-

го профілю); 
6. „Профіль_Пар” (обчислення висотних пара-

метрів профілю поверхні); 
7. „Системні_Пар” (встановлення режимів ро-

боти програми). 
 

Внаслідок того, що просторові розміри фра-
гменту профілю високих класів чистоти (вище 
12-го) значно більші його висотних розмірів, 
для візуалізації профілю поверхні і траєкторій 
променів вибрано різні масштаби для осей x та 
y. 

 
3. Моделювання кривих ПЗВ 
За допомогою створеної програми виконано 

моделювання кривих ПЗВ на основі тестових 
профілів поверхні (рис. 6). Густина поверхне-
вого шару значно нижче об’ємної, тому відби-
вання променів відбувається не тільки від межі 
поділу „повітря – речовина”, але й межі розділу 
„поверхневий шар – об’єм”.  

 Рис.4. Алгоритм розрахунку розподілу інтенсив-
ності кривих ПЗВ. 
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 С.В. Баловсяк,  І.М. Фодчук 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 426. Фізика.Електроніка. 78

 
Рис.5. Інтерфейс програми моделювання кривих ПЗВ методом частинок.  
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Рис. 6. Відбивання і заломлення Х-променів (CuKα1-
лінія) від профілю поверхні кристалу GaAs, отрима-
ного методом атомно-силової мікроскопії [7]. 

Поверхневий шар умовно поділений серед-
ньою лінією на нижню і верхню частини. При 
цьому середня густина верхньої частини і кри-
тичний кут ПЗВ θCS1 менші, ніж нижньої. Межа 
розділу „поверхневий шар – об’єм” розрахову-
ється в результаті згортки профілю поверхні 
нормальним розподілом з середньоквадратич-
ним відхиленням 2/Λ=σV , де Λ – довжина 
половинного ослаблення Х-променів у матеріа-
лі зразка. 

Для невеликої кількості частинок Р розподіл 
інтенсивності модельованої кривої є набором 

окремих піків, які отримані в результаті реєст-
рації детектором частинок (рис. 7 а). При збі-
льшенні кількості частинок Р форма модельо-
ваної кривої ПЗВ наближається до форми екс-
периментальної кривої (рис.7б-г). 

 
4. Моделювання профілів поверхні 
За допомогою створеної програми можливо 

розраховувати криві ПЗВ від модельованого 
профілю. Синусоїдальний профіль поверхні 
(рис. 8 а) є відносно простою моделлю, але до-
зволяє досліджувати механізми формування 
розподілу інтенсивності кривих ПЗВ. При пев-
них висотах синусоїдального профілю він пра-
цює як хвилевід для Х-променів, падаючих у 
заданому діапазоні кутів (рис. 8 б).  

Створена програма дозволяє розраховувати 
фрактальний профіль [9-11] поверхні yfr(x) як  
суму Qp синусоїд с періодами Sp і амплітудами Ap:  

∑
= ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ π
⋅=

pQ

p p
p

fr
S

xAxy
1

2sin)( ,            (8)де 

App VAA 1−= ;  Spp VSS 1−= ; значення коефіціє-
нтів VA≈0,6; VS≈0,65 залежать від фрактальної  
розмірності профілю [11] . 
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а)  

б)  

в)  

г)  
Рис. 7. Модельовані та експериментальні криві ПЗВ 
Х-променів (CuKα1-лінія), отримані від профілю по-
верхні кристала GaAs; кут падіння променів на зразок 
ω = 0,2°: M – модельована крива, E – експери-
ментальна; г) усереднення m=20 кривих із надійністю 
γt=0,99 для межі помилки δt=0,03 (3) [8]. 

В першому наближенні фрактальний про-
філь (рис. 8 в) розраховується за  формулою 
(8).Шляхом зміни амплітуд Ap синусоїд мінімі-
зується різниця між модельованою та експери-
ментальною кривими (рис. 9) і визначаються 
параметри фрактального профілю. Наприклад, 
для профілю поверхні кристалу GaAs, отрима- 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 8. Відбивання і заломлення Х-променів (CuKα1-
лінія) від модельованого профілю поверхні: а) сину-
соїдальний профіль; б) огинання нерівностей для 
синусоїдального профілю; в) фрактальний профіль 
кристала GaAs (Qp=5; A1=6,1 нм; S1=1,3 мкм; 
VА=0,58; VS=0,65). 

 
Рис. 9. Експериментальна крива ПЗВ Х-променів 
(CuKα1-лінія) та модельована крива ПЗВ, отримана 
від фрактального профілю поверхні кристала GaAs 
(рис. 8 в); кут падіння профілів на зразок ω = 0,2°: 
M – модельована крива, E – експериментальна. 

ного методом атомно-силової мікроскопії, се-
редньоарифметична висота нерівностей профі-
лю Ra = 4,408 нм, середньоквадратична висота 
нерівностей Rq = 5,563 нм; для розрахованого 
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фрактального профілю поверхні середньоари-
фметична висота Ra = 4,484 нм, середньоквад-
ратична висота Rq = 5,355 нм. Таким чином, з 
певною точністю відновлюється усереднений 
профіль поверхні на основі експериментальних 
кривих ПЗВ. 

 
Висновки 
Розроблено алгоритм та програмно реалізо-

вано в середовищі Delphi моделювання кривих 
ПЗВ Х-променів. Створена програма дозволяє 
розраховувати криві ПЗВ для профілів поверхні 
довільної форми з врахуванням багатократного 
відбивання, заломлення і поглинання Х-
променів. Крім відбивання від профілю повер-
хні розраховувалося відбивання від межі „по-
верхневий шар – об’єм”, що підвищує точність 
методу. 

Новизна роботи полягає у використанні ме-
тоду частинок для моделювання кривих ПЗВ. 
Використання методу Монте-Карло дозволяє 
точно визначити кількість розрахованих кривих 
ПЗВ m, яка із заданою надійністю γt забезпечує 
верхню межу помилки δt для значень розподілу 
інтенсивності кривих. 

У результаті проведених досліджень розро-
блено новий метод моделювання кривих ПЗВ. 
Для перевірки метода використано дані тесто-
вих зразків, досліджених методами Х-
променевої рефлектометрії та атомно-силової 
мікроскопії. Створена програма розраховує 
криві ПЗВ від експериментальних профілів та 
модельованих (фрактальних) профілів поверх-
ні. Шляхом наближення модельованої на основі 
фрактального профілю поверхні кривої ПЗВ до 
експериментальної визначаються структурні і 
геометричні параметри поверхні.   
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Баловсяк С.В., Фодчук И.М. Программное 
обеспечение для моделирования Х-лучевых кри-
вых методом частиц 

Представлены результаты моделирования кри-
вых полного внешнего отражения (ПВО) Х-лучей 
методом частиц. В качестве частиц использованы 
пучки Х-лучей единичной интенсивности. Разрабо-
тан алгоритм расчета траекторий Х-лучей и распре-
деления интенсивности кривых ПВО. В алгоритме 
учтены многократные отражения и преломления лу-
чей. На основе разработанного алгоритма создано 
программное обеспечение в среде Delphi. Созданная 
программа рассчитывает кривые ПВО для экспери-
ментальных профилей поверхности,  а также для 
моделированных (фрактальных) профилей. Для тес-
тирования программы использованы эксперимен-
тальные кривые ПВО и профили поверхности кри-
сталлов, полученные методом атомно-силовой мик-
роскопии. 
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МОДЕЛЮВАННЯ  СТРУКТУРИ  ВЛАСНИХ  ДЕФЕКТІВ  У 
ТЕЛУРИДІ  КАДМІЮ 

За допомогою чисельного розв‘язку рівнянь електронейтральності виконано моделювання 
власних точкових дефектів у телуриді кадмію. Розроблене програмне забезпечення містить лек-
сичний аналізатор, який дозволяє конструювати, аналізувати та розв‘язувати отримані рівняння 
електронейтральності. Результати розрахунків демонструють гарне узгодження з експеримента-
льними даними, отриманими з високотемпературних (500-1200 К) вимірів кінетичних коефіціє-
нтів на монокристалах CdTe одразу після їх вирощування. Встановлено, що власні точкові де-
фекти Cdi

2+ та VTe
2+ домінують за температур Т>770 K у збагаченому кадмієм CdTe. Отримані 

результати пояснюються у межах квазіхімічного формалізму Крьогера, який передбачає наяв-
ність електрично активних точкових дефектів, зокрема кисню. 

In this paper the computer simulation of the structure of point defects in CdTe is developed by the 
numeral solution of electron neutrality equation. The software presented contains lexical analyzer, 
which allows to construct, analyse and solve the electron neutrality equations of various type. The re-
sults of the performer calculations coincide well with experimental data, obtained from the high tem-
perature (500-1200 K) measurements of kinetic coefficients carried out on the CdTe single crystals 
right their growth. It was established that intrinsic point defects of Cdi2+ and VTe2+ are dominant at 
T > 770 K in Cd-rich CdTe. The results were explained in the framework of Kroger’s quasi-chemical 
formalism assuming the presence of electrically active residual point defect, i.e. oxygen acceptor. 

Вступ 
Досконалі знання структури та кінетики то-

чкових дефектів у напівпровідникових криста-
лах є основою створення високоякісного базо-
вого матеріалу для детекторів рентгенівського 
випромінювання [1]. Лише це дозволить досяг-
ти найвищої детектуючої здатності та чутливо-
сті пристроїв, оскільки сучасна техніка очищу-
вання кристалів від домішок висуває на перед-
ній план задачу дослідження власних дефектів.  

 Cdi
2+ та VTe

2+ зазвичай вважаються доміну-
ючими власними дефектами CdTe у ділянці на-
сичення Cd, однак діапазони домінування, тем-
пературні та тискові, досі точно не відомі [2-7]. 
Наприклад, Черн [3] вважав VTe

2+ основним 
власним донором при Т<1070 К, хоча це не має 
переконливих підтверджень. Для CdTe, насиче-
ного телуром, ситуація складніша: до десяти рі-
зних власних точкових дефектів вважаються 
відповідальними за утворення вільних носіїв 
заряду [8]. 

Велику допомогу  у розумінні структури 
будь-яких точкових дефектів можуть надати за-

соби комп’ютерного моделювання, які вже да-
вно стали стандартним методом дослідження 
фізичних явищ. Не дивлячись на велику кіль-
кість математичних пакетів, таких, як Mathe-
matica, MathCAD та інших, які дозволяють мо-
делювати фізичні процеси різного типу, засобів 
зі спеціалізованими можливостями на ринку 
практично немає.  

Отже, метою цієї роботи, як це зрозуміло з 
попереднього, є: а) дослідження гальваномагні-
тних явищ у невідпалених кристалах CdTe в 
умовах високотемпературної рівноваги дефек-
тів під тиском парів Cd/Te та б) комп‘ютерне 
моделювання структури власних точкових де-
фектів CdTe у широких діапазонах температури 
та тиску компонентів за допомогою розробле-
ного програмного забезпечення. 

 
Експеримент 
Кристали CdTe отримувалися з використан-

ням Cd та Te чистотою 6N різними техніками 
вирощування: класичним методом Бріджмена, 
вирощуванням з газової фази та НРВ-методом 
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(модифікований метод Бріджмена під високим 
тиском). Концентрація залишкових домішок 
(Cu, Fe, Si) не перевищувала 2×1016 ат/см3, що 
було встановлено методом атомно-
адсорбційної спектроскопії. Зразки з геометри-
чними розмірами 2.5×2.5×15 мм3, які було вирі-
зано з середньої частини злитків, піддавалися 
ретельному хіміко-механічному поліруванню 
та травленню у розчині дихромату калію та ні-
тратної кислоти. 

На отриманих зразках було проведено висо-
котемпературні вимірювання коефіцієнта Хол-
ла під тиском пари кадмію (PCd) у діапазоні те-
мператур 700-1200 К. Вимірювання виконува-
лися у герметичних кварцових ампулах з шіс-
тьма вольфрамовими приварними контактами. 
Холл-фактор при розрахунках результатів вва-
жався рівним 3π/8.  

 
Опис програмного забезпечення 
Для моделювання структури та динаміки 

власних точкових дефектів CdTe було розроб-
лене спеціалізоване програмне забезпечення 
(ПЗ). ПЗ дозволяє побудувати температурні та 
тискові залежності концентрації носіїв з враху-
ванням власних точкових дефектів у кристалах 
CdTe. Розрахунки можуть здійснюватися для 
наступного рівняння електронейтральності: 

[ е−] + [V −
Cd ] + 2[V −2

Cd ]  + [Te −
i ] = 

[h+] + 2[Cd +2
i ]  + 2[V +2

Te ],                 (1) 
де  [ е−] та [h+] – концентрації електронів та ді-
рок; [V −

Cd ] та [V −2
Cd ] – концентрація одно- та 

двозарядних вакансій кадмію (виступають як 
донори); [V +2

Te ] – концентрація двозарядних ва-

кансій телуру (акцептори); [Te −
i ] та [Cd +2

i ] – 
концентрація міжвузлових іонів телуру та кад-
мію, що виступають в якості донорів та двоза-
рядних акцепторів відповідно. 

Розроблена програма має «конструктор рів-
нянь електронейтральності», що дозволяє внес-
ти потрібні зміни до рівняння (1) або повністю 
його змінити. Для цього можна використати го-
тові рівняння та відповідні константи рівноваги 
з таблиці 1 або увести нові. Єдиною умовою є 
те, що нові рівняння повинні супроводжуватися 
відповідними константами рівноваги, що 
пов‘язують їх з відомими величинами. 

Вікно для модифікації рівняння електроней-
тральності подано на рис.1. 

Усі змінні, що використовуються для 
розв‘язку рівняння та константи рівноваги по-
винні бути оголошені у верхньому вікні форми 
разом з їх значеннями. У середньому вікні вво-
диться повне рівняння, а в нижньому – змінні, 
які необхідно вивести в таблицю та на графік. 
На панелі швидкого доступу знаходяться кноп-
ки, за допомогою яких можна увести найбільш 
важливі змінні. Решту потрібно вводити вруч-
ну. У полі «Тестовий розрахунок» можна ви-
значити поточне значення кожної із змінних які 
використовуються для розрахунку. 

 
Таблиця 1. Рівняння, що використовуються для розра-
хунку 
№ Рівняння Константа рівноваги 

1 0 ↔  е−  + h+ K1=[е−][ h+] 

2 Cd(v) + V o
Cd ↔ Cd o

Cd  K16=[V o
Cd ]-1 1

CdP −  

3 Cd o
Cd +е−↔Cd(v)+ V −

Cd  K11=[V −
Cd ][е−]-1P Cd  

4 Cd o
Cd +2е−↔Cd(v)+V −2

Cd  K10=[V −2
Cd ][е−]-2P Cd  

5 Cd(v) ↔  Cd o
i  K18=[Cd o

i ] P 1
Cd
−  

6 Cd(v) ↔  Cd +
i  + е− K17=[Cd +

i ][е−]P 1
Cd
−  

7 Cd(v) ↔ Cd +2
i  + 2е− K9=[Cd +2

i ][е−]2P 1
Cd
−  

8 Cd(v)↔Cd o
Cd +V +2

Te +2е− K8=[V +2
Te ][е−]2P 1

Cd
−  

9 CdTe+е− ↔Cd(v)+Te −
i  K12=[Te −

i ][е−]-1P Cd  

 
Уведене рівняння електронейтральності по-

трапляє на лексичний аналізатор, який переві-
ряє наявність усіх необхідних даних для його 
розв‘язку та відповідність прийнятому в про-
грамі стандарту. Фізична правильність рівняння 
не може бути перевірена і покладається на ко-
ристувача. 

Сконструйоване рівняння конвертується з 
текстової в аналітичну форму і розв’язується 
методом дихотомії. Результати розв’язку пода-
ються користувачеві у вигляді таблиці резуль-
татів, яка може бути експортована у Microsoft 
Excel, та роздрукована у вигляді графіку. Мо-
дуль візуалізації даних подано на рис.2. Розра-
хунки виконуються для максимального тиску 
PCd=PCdmax. 
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Рис. 1. Вікно модифікації рівнянь 
 

 
 
Рис. 2. Інтерфейс модуля розрахунків та візуалізації даних 
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Діаграма класів розробленого програмного 
забезпечення подана на рис.3. 

 
Рис. 3. Діаграма класів розробленого програмного 
забезпечення 
Клас «PEH_Lexeme» відповідає за зберіган-

ня усіх лексем, виявлених лексичним аналіза-
тором на етапі компіляції рівняння у стандарт-
ній хеш-таблиці. Лексеми можуть бути різних 
типів, тому цей клас є базовим для наступних 
класів: «PEH_Variable», «PEH_Operator», 
«PEH_Script». 

Клас «PEH_Variable» відповідає за збережен-
ня імені змінної і вказівника на комірку пам’яті 
зі значенням змінної. Маючи об’єкт цього класу, 
можна в будь-який момент отримати значення 
змінної, або привласнити їй нове значення. 

Клас «PEH_Operator» відповідає за виконан-
ня математичних операцій над змінними. Ко-
жен зареєстрований оператор має пріоритет ви-
конання. У рівняннях використовуються лише 
бінарні оператори: додавання і віднімання 
(найнижчий пріоритет), множення і ділення 
(середній пріоритет) і піднесення до степеня.  

Клас «PEH_Script» відповідає за збереження 
вже відкомпільованого і готового для розв’язку 
рівняння. Маючи об’єкт даного класу, можна 
провести розрахунок визначеного у ньому рів-

няння. Інструкції для виконання зберігаються у 
вигляді елементів бінарного дерева, побудова 
якого відбувається на етапі виклику синтаксич-
ного аналізатора. Кожен елемент бінарного де-
рева зберігає вказівник на математичний опера-
тор і два операнди, кожен з яких може бути або 
змінною, або дочірнім елементом дерева. Та-
ким чином для розрахунку результату виконан-
ня оператора батьківського елементу, спочатку 
розраховуються усі дочірні.  

Клас «PEH_ScriptPack» відповідає за збере-
ження масиву об’єктів класу «PEH_Script», 
тобто список відкомпільованих рівнянь, вико-
нання яких відбувається строго в порядку по-
трапляння їх у цей список. Використовується 
при пакетній обробці рівнянь. 

Клас «Source» відповідає за створення та 
компіляцію рівнянь, виступає контейнером для 
всіх лексем, змінних і операторів, що викорис-
товуються у них. Компіляція рівнянь реалізуєть-
ся в два етапи: лексичним і синтаксичним аналі-
затором. Маючи об’єкт цього класу, можна заре-
єструвати нову змінну, константу чи оператор, 
виконати компіляцію нового рівняння або паке-
ту, викликавши потрібний метод і передавши 
йому рядок з вихідним текстом рівняння. 

Клас «PEH_State» відповідає за аналіз рів-
няння електронейтральності. В об’єкті цього 
класу зберігається вихідний текст всіх формул, 
що використовуються у рівнянні. Це головний 
клас для уведення довільних рівнянь. В ньому 
також реалізований розв‘язок рівняння методом 
дихотомії. На кожній ітерації, при зміні темпе-
ратури або тиску, проводиться розв’язок рів-
няння і знаходяться усі дані для відображення 
на графіку або в таблиці. 

Клас «ConfigurationDialog» відповідає за ке-
рування інтерфейсом користувача при редагу-
ванні формул для розрахунку рівняння електро-
нейтральності. Цей клас забезпечує уведення 
даних, збереження вихідних текстів формул на 
жорсткому диску, завантаження вихідних текс-
тів формул при запуску програми, а також керує 
перекомпіляцією змінених формул і підготовки 
їх для роботи. Клас містить методи обробки по-
дій головного діалогу користувача, виконує пе-
ревірку уведених користувачем даних, виведен-
ня повідомлень про помилки компіляції тощо. 

 
Обговорення результатів 
Зазвичай у діапазоні температур до 770 К 

зразки телуриду кадмію демонструють р-тип 
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провідності. Подальше нагрівання або довготри-
валі виміри при підвищених температурах під 
тиском парів кадмію конвертують дірковий тип 
провідності кристалів у електронний. Відпалені 
кристали, як правило, не повертаються до р-типу 
провідності. Отримані результати холівської ру-
хливості (рис. 4) добре корелюють з даними [4].  
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Рис. 4. Температурна залежність рухливості носіїв за-
ряду у нелегованому CdTe під тиском парів кадмію 
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Рис.5. Тискова залежність концентрації електронів за 
різних температур 
Температурні та тискові залежності концен-

трації електронів подано на рис. 5,6. З рисунків 
видно, що при температурах Т>770 K нахил 
кривих має кут γ=1/3, що добре узгоджується з 
передбаченнями квазіхімічної теорії Крьогера 
[9] для випадку домінування двозарядних до-
мішкових центрів. 
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Рис.6. Температурна залежність концентрації елект-
ронів при постійному тиску 
Отже, ми можемо стверджувати, що за таких 

умов лише двозарядні центри Cdi
2+ та VTe

2+ від-
повідають за утворення вільних носіїв заряду. 
Ці ж залежності дозволяють стверджувати, що 
на противагу Черну [3], Cdi

2+ переважає за зна-
чно нижчих температур (навіть нижчих за 970 
К, а не при 1070 К, як у Черна). Вакансії телуру 

VTe
2+ починають домінувати ще за нижчих тем-

ператур, ніж Cdi
2+ [10]. 

Використовуючи наведені результати, рів-
няння електронейтральності та теорію Крьогера, 
можна визначити ентальпію формування двоза-
рядних центрів Cdi

2+ та VTe
2+ за формулою [10]: 

)
3

exp( 23/1
0 kT

H
Kn D +∆

−= ,                 (2) 

де ∆HD2+
  - ентальпія формування двозарядних 

центів, К0
1/3 – відповідна постійна рівноваги, k – 

постійна Больцмана, Т- абсолютна температура.  
Отримані результати обчислення ентальпії 

утворення двозарядних центрів вказують на те, 
що класичні дані Черна не зовсім точні. Зокрема, 
ентальпія утворення ∆HCd

2+  = 2,5 eV проти 2,28 
eV у Черна, а ∆HVТе

2+  = 1,3 eV проти 1,47 eV. 
Використовуючи рівняння електронейтра-

льності та уточнені постійні рівноваги з [10], 
нами було виконано моделювання структури 
власних дефектів телуриду кадмію за допомо-
гою розробленого програмного забезпечення. 

Результати розрахунків температурних та тис-
кових залежностей концентрацій власних точко-
вих дефектів у кристалах CdTe подано на рис.7-10. 
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Рис. 7. Тискова залежність концентрації власних точ-
кових дефектів CdTe при 600°C. Лінії – розрахунок за 
допомогою створеного ПЗ, точки – експериментальні 

дані: 1 - [ е−]; 2 - [h+]; 3 - [V −
Cd ]; 4 - [V −2

Cd ]; 5 - [Cd +2
i ]; 

6 - [Te −
i ]; 7 - [V +2

Te ] 
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Рис. 8. Тискова залежність концентрації власних точ-
кових дефектів CdTe при 800°C. Лінії – розрахунок за 
допомогою створеного ПЗ, точки – експериментальні 

дані: 1 - [ е−]; 2 - [h+]; 3 - [V −
Cd ]; 4 - [V −2

Cd ]; 5 - [Cd +2
i ]; 

6 - [Te −
i ]; 7 - [V +2

Te ] 
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Рис. 9. Температурна залежність концентрації влас-
них точкових дефектів CdTe при тиску PCd=1 atm. 
Лінії – розрахунок за допомогою створеного ПЗ, точ-
ки – експериментальні дані: 1 - [ е−]; 2 - [h+]; 3 - 

7[V
−
Cd ]; 4 - [V

−2
Cd ]; 5 - [Cd

+2
i ]; 6 - [Te

−
i ]; 7 - [V

+2
Te ] 
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Рис. 10. Температурна залежність концентрації влас-
них точкових дефектів CdTe при тиску PCd=0,01 atm. 
Лінії – розрахунок за допомогою створеного ПЗ, точ-
ки – експериментальні дані: 1 - [ е−]; 2 - [h+]; 3 - 

[V −
Cd ]; 4 - [V −2

Cd ]; 5 - [Cd +2
i ]; 6 - [Te −

i ]; 7 - [V +2
Te ]. 

Як бачимо з рисунків, результати моделю-
вання добре узгоджуються з експерименталь-
ними даними, отриманими на кристалах CdTe. 

 
Висновки 
З проведених досліджень можна зробити на-

ступні висновки: 
1. Результати високотемпературних дослі-

джень ефекту Холла (770-1170 К) показують, 
що тискові залежності концентрації електронів 
у телуриді кадмію добре описуються моделлю 
двозарядних власних дефектів Cdi

2+ та VTe
2+. 

2. VTe
2+ домінують при температурах ≈930 К; 

Cdi
2+  - при вищих температурах, що не узго-

джується з результатами Черна. 
3. Розроблено програмне забезпечення для 

моделювання структури власних точкових де-
фектів у CdTe. 

4. Створене програмне забезпечення дозво-
ляє конструювати рівняння електро-
нейтральності, аналізувати їх за допомогою ле-
ксичного аналізатора, розв‘язувати отримані 
рівняння методом дихотомії та візуалізувати 
результати розрахунків. 

5. Результати моделювання за допомогою 
створеного програмного забезпечення добре 
узгоджуються з нашими експериментальними 
даними на кристалах CdTe. 
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Дьяченко Л.И., Танасюк Ю.В., Обедзинская Ю., 
Остапов С.Е., Минов Е.В. Моделирование струк-
туры собственных дефектов в телуриде кадмия 

С помощью численного решения уравнений 
электронейтральности проведено моделирование 
собственных точечных дефектов в телуриде кадмия. 
Разработанное программное обеспечение содержит 
лексический анализатор, который позволяет конст-
руировать, анализировать и решать полученные 
уравнения электронейтральности. Результаты расче-
тов демонстрируют хорошее согласование с экспе-
риментальными данными, полученными с высоко-
температурных (500-1200 К) измерений кинетиче-
ских коэффициентов на монокристаллах CdTe сразу 
после их выращивания. Установлено, что собствен-
ные точечные дефекты Cdi

2+ и VTe
2+  доминируют 

при температурах Т>770 К в обогащенном кадмием 
CdTe. Полученные результаты объясняются в пре-
делах квазихимического формализма Крёгера, кото-
рый предполагает наличие электрически активных 
точечных дефектов, в частности кислорода. 
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COMPUTER MODELING OF LASER IRRADIATION ABSORPTION IN 
MULTILAYER UW SENSITIVITY SEMICONDUCTOR DETECTORS 

The multilayered structures a metal - semiconductor, metal - dielectric - semiconductor will be 
utillized as primary transducers of electromagnetic radiation, including laser irradiation one for the 
computer-controlled informational – measuring automation  systems. The computer simulation of the 
dynamics of thermal fields redistribution in multilayered structures was carried out for the laser pulse 
duration ranging from 10-4s to 10-11 s. The following factors were taken in consideration: 1) the energy 
of photons of laser irradiation should be less than a band gap of irradiated semiconductor substrate; 2) 
the competing mechanisms of absorption in different layers of structure may vary depending on the 
ration of concentrations of free carriers and doping impurities; 3) the profile of distribution of charge 
carriers in space charge region of contacts may vary in vicinity of external electric field and without it. 
The results of the computer simulation allow to define parameters of laser irradiation, promoting re-
structurings of structural - impurity imperfections in the structures layers and sensitivity increase of 
the UV detectors.  

Багатошарові структури метал-напівпровідник, метал-діелектрик-напівпровідник викорис-
товуються як первинні перетворювачі електромагнітного, в тому числі і лазерного випроміню-
вання для комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем автоматики. Комп’ютерне 
моделювання динаміки розподілу теплових полів в багатошарових структурах проведене для 
довжин імпульсів лазерного випромінювання від 10-4с до 10-11с враховуючи наступне: 1) енер-
гія фотонів лазерного випромінювання має бути меншою за ширину забороненої зони напів-
провідникової підкладки, яка опромінюється; 2) конкуруючі механізми поглинання в різних 
шарах структури можуть змінюватися в залежності від співвідношення концентрації в них ві-
льних носіїв, заряджених глибоких рівнів і легуючих домішок; 3) профіль розподілу носіїв за-
ряду в ОПЗ контактів може змінюватися при наявності і відсутності зовнішнього електричного 
поля. Результати комп’ютерного моделювання дозволяють визначити параметри лазерного ви-
промінювання, які сприяють реструктуризації структурно-домішкових дефектів в шарах струк-
тур і підвищенню чутливості детекторів ультрафіолетового випромінювання.  

Introduction 
Simulation of interaction of pulse laser irradia-

tion (PLI) with condensed mediums, in particular 
with semiconductor materials and structures, uses 
the thermal model of spacious heat sources, the 
distribution of which inside the irradiated object is 
defined by absorption coefficient of material [1,2]. 
According to early investigations of the mecha-
nisms of the PLI absorption in different materials, 
that on free charge carriers is considered to be pre-
vailing [3]. In 10-10-10-12 s temperature, as a meas-
ure of kinematic energy of electronic and ionic 
components of irradiated object, is balanced. How-
ever, as it is mentioned in [4], the use of impulses 
with duration less than 10-8 - 10-9 s depending on 
thermal properties of materials one may put a ques-

tion on a correctness of use of the term “tempera-
ture” with respect to the excited electron - phonon 
system. The given problem is getting worse while 
studying the influence of laser irradiation on the 
materials and structures with low concentrations of 
free charge carriers, i.e. – highly resistive semi-
conductors and dielectrics, as well as on multilayer 
structures on their basis used as primary transduc-
ers of signals in systems of information processing 
and automatic control. 

In this case one may consider as a competing 
mechanism of irradiation absorption, for example, 
the absorption in the space charge region on inter-
phase borders of the metal - semiconductor (MES), 
metal – insulator – semiconductor (MIS), semi-
conductor – insulator – semiconductor (SIS). 



G.I.Vorobets , O.I.Vorobets , S. L.Voropaeva , Yu.VTanasyuk  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 426. Фізика.Електроніка. 88

Since, the materials with high resistivity are char-
acterized by rather low absorption coefficients and 
thermal conductivity, it should be expect, that at 
even rather low irradiation intensities may lead to 
local overheat of structures on the interphase bor-
ders.  

Therefore, the purpose of the given paper is to 
develop the mathematical model of thermal fields 
distribution at laser irradiation in multilayer verti-
cal structures with non-uniform properties of sepa-
rate layers. Thus, it is considered, that parameter of 
inhomogeneity may be set as a predetermined 
mathematical function, which should describe a 
substantial physical process of irradiation absorp-
tion in the given layer of the structure. 

 
Simulation technique, results and discussion 
As an initial model of the irradiated object we 

used a hypothetical two-layer barrier structure, for 
which the absorption coefficients of irradiation in 
separate layers can be negligibly small under par-
ticular boundary and edge conditions. The forma-
tion of potential energy barrier in two-layer struc-
tures (p-n-junctions, and also MES, MIS, SIS 
structures) is caused by redistribution of minority 
charge carriers in the contact areas of the struc-
tures. Therefore in the initial model it is possible to 
outline four basic regions (fig. 1). Two edge areas 
with coordinates [0; x1] and [x3; x4] represent the 
basic volumes of host layers of the structure, and 
middle ones ([x1; x2] and [x2; x3]) are the space 
charge regions formed by diffusive transition of 
majority charge carriers through the interface of 
layers with x2 coordinates. If [0; x2] is considered 
as a p-semiconductor, then its contact area of 
[x1; x2] will be enriched with electrons at potential 
energy barrier formation.  

 

 
Fig. 1. Multilayer model of p-n-junction. 
 
Accordingly, the [x2; x3] contact area of n-

semiconductor ([x2; x4]) appears to be depleted of 
the basic charge carriers. Even if the irradiation ab-
sorption is neglected in basic volume of p-area on 
the [0; x1] interval due to small α1 coefficient for 
the first layer, on the [x1; x2] interval the consider-

able absorption on minority charge carriers will be 
observed. It is possible to consider various laws of 
interior energy sources distribution depending on 
suggested allocation of minority carriers in this 
layer. Similarly to calculation of the (I-V) charac-
teristics of p-n-junctions [4] it may be assumed, 
that if the concentration of minority carriers on the 
[x1; x2] interval isn’t constant and doesn’t change 
with coordinate, for heat source distribution the 
Bugger-Lambert law can be used: 

xeRIxW ⋅−⋅−⋅⋅= 1)1()( *
011

αα ,      (1) 
where I0 - intensity of beam stream and R* – coef-
ficient of radiation display, defined at x = x1. 

In the case of linear increase of minority carrier 
concentration on the [x1; x2] the α1 coefficient is 
also accepted to depend linearly on coordinates: 

xLp ⋅= 2
1α ,                         (2) 

whence we obtain: 
22
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here parameter of proportionality Lp is used for the 
coordination of dimensionality of measuring of the 
α1 coefficient. 

Similarly, exponential increase of concentration 
of minority charge carriers is used as a natural 
model. Then for α1 and W1 we shall receive the fol-
lowing expressions:  
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.    (5) 
Parameters Lp*, Lp0 as well as Lp are utilized for 

maintenance of physical sense of α1 coefficient, 
while current coordinate x in relations (1) - (5) 
ranges in [x1; x2] interval. 

To describe the absorption process in the elec-
tron semiconductor layer [x2; x3] on the first sight 
the following situations seem to be natural:  
1) the ionization of impurities is very small and, 
accordingly, absorption of the irradiated energy on 
the [x2; x3] interval can be neglected owing to elec-
tron depletion of this layer (W2=0);  
2) at linear or exponential distribution of the elec-
trons, diffused into p-layer, the allocation of the 
left majority carriers in the [x2; x3] layer can be 
similarly described, and, accordingly, for the α2 
absorption coefficient and the W2 source in the sec-
ond layer of [x2; x4] the relation similar to (2) - (5) 
can be used. 

For basic volume of the second layer of [x3; x4]  

0 X1 X2 X3 X4 X 

p-semiconductor n-semiconductor 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 2. Dynamic modeling of temperature increasing on division border M layer system at decreasing of τ: a) τ = 10-5 s, b) 
τ = 10-6 s, c) τ = 10-7 s, d) τ = 10-8 s, ∆ τ = 0.1 τ. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 3. Influence of parameter Lp0 on Tmax shift at τ = 10 ns: a) Lp0 = 0.027 cm-1, b) Lp0 = 0.13 cm-1, c) Lp0 = 0.27 cm-1. 
 
if the execution of only the Bugger-Lambert 

law (1) is assumed, for this interval we shall re-
ceive: 

xeRIW ⋅−⋅−⋅⋅= 2)1( ***
02

αα ,      (6) 
where working x coordinate is measured only in 
the limits of the given interval, and the I0*, R** 
coefficients take into account accordingly losses of 
intensity in the previous layers and reflection on 
the demarcation x = x3. 

Evaluation of total temperature distribution in 
all layers was carried out with the use of classical 

system of non-uniform differential equations of 
heat conduction for separate layers of structure un-
der requirements of temperature equality on layers 
demarcations Ti(xi)=Tj(xi+1) and heat fluxes 
through them  

)()( 1+=⋅==⋅ i
j

j
ji

i

i
i xx

dx
dT

Kxx
dx
dTK

,      (7) 
where Ki, Kj – heat conductivities of the adjacent 
layers. 

For computer simulation of the investigated 
problem a method of finite differences has been 
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used. The method suggests the differential equa-
tions to be replaced by finite gains of functions on 
the relevant arguments [3]: 

( ) ( )xW
h
l

h
l

kikikiki ′++
′

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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−= +−+ ,1,12,21,

21 θθχθχθ
, (8) 

where the l and h parameters determine a quantiz-
ing interval of the variables, on time and coordi-
nate, respectively, χ and W' are, accordingly, heat 
conductivity and distribution of the interior heat 
sources for separate layers. 

A drawback of the used approach of obvious 
account at the solution of differential equations of 
second order is a probability of the occurrence of 
the oscillating solutions (including those with 
negative absolute values of the required parame-
ters), which in case of thermal conductivity have 
no physical sense. Therefore, to avoid such results 
a quantizing interval on coordinate was determined 
by given quantizing interval on time variable in 
view of substantial penetration of thermal front be-
yond the interval of quantization on time: 

lh χ2≥ . 
For simulation of the dynamics of thermal 

fields distribution estimated thermal and optical 
parameters for the GaP-SnO2 structures have been 
used. The GaP compound is characterised by the 
high transparency at the wave length of λ=1,06 µm 
and high melting point T=1750 K. 

Figures 2-4 present some dynamics features of 
layers heating of the simulated structures for four 
variants of heat source distribution in the separate 
layers. 

In the first three cases (fig. 2) the absorption in 
the basic first layer [0; x1] and in the depletion re-
gion of the second layer [x2; x3] was neglected, 
while  heat source distribution on the [x1; x2] inter-
val was described accordingly by relations (3), (5), 

(1). In the fourth case a linear increase in absorp-
tion coefficient with coordinates was observed. 
Therefore the W (x) distribution on the intervals of 
[x1; x2] and [x2; x3] was described by relation (3). 
On the fourth interval of [x3; x4] relation (6) was 
used for all cases. 

In model calculations the thickness of the first 
layer was assumed to equal 110 µm and includes 
10 µm thick depleted layer of [x1; x2]. The thick-
ness of the second layer was accepted to be 90 µm 
and includes 5 µm layer of [x2; x3]. Pulse duration 
ranged from 10-4 till 10-10 s, at constant intensity of 
initial beam I0. To facilitate calculations the soft-
ware, enabling one to obtain graphic dependences 
of temperature changes in the layers of the struc-
ture simultaneously for all used versions of simula-
tion, was developed. 

As calculation results showed the diminution of 
pulse duration influences the maximum tempera-
tures of the layers of irradiated structures, and the 
profiles of temperature distribution. At pulse dura-
tion τ =10-4-10-5 s the thermal front almost mono-
tonically decreases from the middle of the struc-
ture, being a region of the basic absorption, to the 
edge for all versions of calculations (fig. 2а). De-
crease in pulse duration down to 10-6 s and lower 
causes the occurrence of two maximums in the 
temperature distribution profiles (fig. 2b). The fur-
ther diminution of τ results in shift of the basic 
maximum from the first absorption region to the 
second one for the fourth version of calculations 
(fig. 2 c,d). Hence, temperature of separate layers 
is characterized by an irregular dependence of 
Tmax=f(τ). If for 2 and 3 variants Tmax first increases 
with τ decreased down to τ =0,01 µs, and then  di-
minishes, for 1 and 4 versions two maximums at 
τ =10 µs and τ =10 ns are observed (tabl.). 

  
Fig.4. The modification of  GaP-SnO2 interface at laser irradiation (λ=1.06 µm, τ=2·10-3 s). 
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Table. Maximum temperature Tmax and halfwide ∆L/2of temperature pick in GaP-SnO2. 
 Tmax, K ∆L/2, µm 

τ, s 
 

Variant               
of model 

10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-

10 

700 280 55 25 10 10 8 10 1 104 2200 1550 
975 1300 200 115 

110 40 30 
15 11 10 12 

500 180 2600 2 2 0,1 2 104 560 800 975 
1300 200 100 

110 45 25 15 
10 10 10 

760 800 120 70 10 9 10 10 3 104 665 950 
975 1300 200 115 

110 45 30 
15 11 10 10 

700 280 55 25 10 8 8 10 4 104 2210 1600 
1025 1325 200 115 

110 40 30 
18 12 10 10 

 
It’s noteworthy, that the shift of major absorp-

tion peaks, and accordingly of Tmax strongly de-
pends on diffusive parameters Lp, Ln, Lp0 of the 
model (fig. 3 a,b). With Lp0 increase on an order 
(from 0,027 up to up to 0,27 sm-1 ) to avoid the 
overheat of the structure it’s necessary to decrease 
the  intensity I0 in two times. 

For physical simulation of absorption processes 
in SCR of the MES the study of real structures of 
GaP-SnO2 irradiation with wave length λ=1,06 µs,  
τ =10-3-10-6 s has been carried out. As it can be 
seen from fig. 4, at optimal modes of irradiation 
with the absence of melt on interphase border the 
appearance of considerable temperature gradients 
takes place, leading to distortion of homogeneity of 
the MES interface and modifications in character-
istics 1-5.  

 
Conclusions 
Thus, the results of numerical and physical 

modelling of thermal fields distribution in the 
MES, MIS, SIS structures proved the irradiation 
absorption in the space charge region of structures 
to essentially influence the allocation of thermal 
fields and elastic stresses in the given structures. 
The results of numerical simulation of these proc-
esses can be used for definition of optimal  irradia-
tion modes of such structures. 
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Воробець Г.І, Воробець О.І. , Воропаєва С.Л., 
Танасюк Ю.В. Комп’ютерне моделювання погли-
нання лазерного випромінювання в багатошаро-
вих напівпровідникових детекторах ультрафіо-
летового діапазону. 

Воробец Г.И, Воробец А.И. , Воропаева С.Л., Та-
насюк Ю.В. Компьютерное моделирование по-
глощения лазерного излучения в многослойных 
полупроводниковых детекторах ультрафиолето-
вого диапазона. 

Многослойные структуры металл-
полупроводник, металл-диэлектрик-полупроводник 
используются как первичные преобразователи элек-
тромагнитного, в том числе и лазерного излучения 
для компьютеризированных информационно-
измерительных систем автоматики. Компьютерное 
моделирование динамики распределения тепловых 
полей в многослойных структурах проведено для 
длительностей импульсов лазерного излучения от 
10-6с до 10-15с с учетом следующих факторов: 1) 
энергия фотонов лазерного излучения должна быть 
меньше ширины запрещенной зоны облучаемой по-
лупроводниковой подложки; 2) конкурирующие ме-
ханизмы поглощения в разных слоях структуры мо-
гут изменяться в зависимости от соотношения кон-
центраций в них свободных носителей, заряженных 
глубоких уровней и легирующих примесей; 3) про-
филь распределения носителей заряда в ОПЗ кон-
тактов может изменяться при наличии и отсутствии 
внешнего электрического поля. Результаты компью-
терного моделирования, позволяют определить па-
раметры лазерного излучения, способствующие ре-
структуризации структурно-примесных дефектов в 
слоях структур и повышению чувствительности де-
текторов ультрафиолетового излучения.. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ  МАТЕМАТИЧНОЇ  МОДЕЛІ  ДИХАЛЬНИХ 
ШУМІВ  У  ВИГЛЯДІ  ПЕРІОДИЧНО  КОРЕЛЬОВАНОГО 

ВИПАДКОВОГО  ПРОЦЕСУ 

Стаття присвячена розробці математичної моделі дихальних шумів. У статті обґрунтовано 
математичну модель дихальних шумів у вигляді періодично корельованого випадкового проце-
су, яка на відміну від відомих враховує у своїй структурі поєднання стохастичної природи та 
повторності сигналу дихального шуму, що є властивим для сигналів біологічного походження. 

The article is devoted to development of mathematical model of noises of respiratory. In the article 
the mathematical model of noises of respiratory is grounded as the periodically correlated casual proc-
ess, which unlike the known ones takes into account combination of stochastic nature and repeatabil-
ity of noises of respiratory in the structure, that is typical  for the signals of biological origin. 

Вступ 
Однією з основних фізіологічних систем ор-

ганізму людини є система дихання. Її дослі-
дження провадиться з різних позицій вивчення 
процесу саморегуляції системи дихання, ви-
вчення вкладу системи дихання і кровообігу в 
цей процес (Онопчук Ю.М., Полінкевич К.Б., 
Бобрякова І.Л.), пошуку та розробки методів 
інтеграції різних оцінок стану системи  дихання 
(Антомонов Ю.Г., Котова А.Б., Кабікін В.Є.). 
Аускультативні дослідження органів дихання, 
засновані на порівняльній оцінці звуків дихан-
ня в симетричних точках корпусу біооб'єкту, є 
найбільш широко вживаним неінвазивним ме-
тодом початкового обстеження пацієнта. Метод 
відрізняє дешевизна технічних засобів і суб'єк-
тивний характер, як сприйняття, так і інтерпре-
тації акустичної інформації і виділення ауску-
льтативних ознак. Останніми роками метод 
отримав новий імпульс до розвитку, у зв'язку з 
появою електронних стетоскопів, що забезпе-
чують покращені метрологічні характеристики 
каналу проведення звуку і реєстрацію дихаль-
них шумів. Проте в питаннях аналізу і інтер-
претації результатів досліджень істотних по-
ліпшень не відбулося. Результат рішення задачі 
виділення діагностичних ознак, як і раніше, но-
сить суб'єктивний характер і визначається ін-
дивідуальними особливостями слуху лікаря і 
його особистим досвідом. Додавання фоногра-
ми має швидше ілюстративний характер і прак-

тично вимагає від медичних фахівців виділення 
нових ознак (не акустичних, а візуальних). 

Роботи в області комп'ютерного аналізу диха-
льних шумів здійснюються, як в Росії, так і за ко-
рдоном. Великий внесок до цього напряму внес-
ли дослідження Вовк І.В., Малишева В.С., G. 
Wodicka, V. Gross, A. Dittmar, Hans Pasterkamp, 
S.Kraman і ін. Проте ці дослідження носять по-
шуковий характер і отриманих результатів поки 
не достатньо для створення блоку автоматичного 
аналізу і розпізнавання аускультативних ознак. 

Сучасна практика медичної діагностики па-
тології дихальної системи спрямована, в основ-
ному, на виявлення прихованих порушень ди-
хальної функції, патогенних механізмів цих по-
рушень та більш обґрунтоване призначення лі-
кувальних заходів. Отже, завдання діагностики, 
прогнозування і управління (лікування) зали-
шаються актуальними в медичному аспекті. 
Приведені факти дають змогу зробити висно-
вок про актуальність роботи, яка визначається 
відсутністю адекватних математичних моделей 
дихальних шумів та ефективних алгоритмів ав-
томатичного виділення аускультативних ознак, 
що дають змогу прискорити процес достовірно-
го дослідження органів дихання і підвищити 
точність розпізнавання патології. 

 
Основні вимоги щодо побудови матема-
тичної моделі 
Випадковий процес можна описати розподі-

лами імовірностей, які пов’язані з усіма мож-
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ливими множинами моментів часу, але повне 
визначення характеристик цих розподілів за 
одним або за малим числом реалізацій немож-
ливе. Тому вводять припущення, що процес 
стаціонарний. В лінійній теорії випадковий 
процес ( )tξ  повністю характеризується серед-
нім за розподілом (математичним сподіванням) 

( )tmξ  і кореляційною функцією ( )str ,ξ . Для ста-
ціонарного (в широкому сенсі) процесу за 
означенням ( ) constmtm ==ξ , ( ) ( )uRuttr ξξ =+, . 

На основі критичного огляду статистичних 
методів аналізу реальних процесів за їх реалі-
заціями показано, що такі методи адекватні 
вказаним явищам, а тому можуть бути викори-
стані для їх аналізу. 

Для створення методів аналізу складних не-
стаціонарних випадкових явищ необхідно вста-
новити їх закономірність і відобразити її в ха-
рактеристиках відповідного класу випадкових 
процесів. 

Дихальні шуми у своїй структурі поєднують 
періодичність, тому що дихання людини є пері-
одичним і водночас випадковим, тому що ди-
хальна система людини пов’язана нерозривно з 
усім організмом людини і є складною систе-
мою, на яку впливають багато різних факторів. 

Але, як вже було сказано, для опису дихаль-
них шумів недостатньо кореляційної теорії, то-
му, враховуючи структуру сигналу і його фізи-
чну інтерпретацію, запропоновано використати 
енергетичну теорію стохастичних сигналів. 

Дихальні шуми неможливо задати за допо-
могою навіть складного аналітичного виразу, в 
даному випадку можна говорити лише про ймо-
вірнісні характеристики всього ансамблю реа-
лізацій, тобто розглядати випадковий процес, 
реалізаціями якого вони є. Звідси перша вимога 
до математичної моделі – модель повинна бути 
випадковим процесом. Оскільки в дихальних 
шумах спостерігається певна періодичність, 
тому виникає питання про розклад його на гар-
монічні складові. Але, оскільки досліджуваний 
сигнал є певного типу “шумом”, де всі частоти 
(навіть ті, в яких сумарна енергія досить мала) 
суттєво впливають на характер явища, тому для 
моделі такого сигналу необхідно вибрати про-
цес з того класу нестаціонарних процесів, для 
яких має зміст гармонічний розклад.  

Використання детермінованого підходу що-
до побудови математичної моделі дихальних 
шумів не є коректним, оскільки вони характе-
ризуються значною варіативністю, неповторні-

стю, як і всі сигнали біологічного походження, 
що можна адекватно описати лише з викорис-
танням стохастичного підходу. Серед імовірні-
сних моделей дихальних шумів необхідно виб-
рати таку, яка поряд зі стохастичністю відо-
бражала б і іншу, не менш важливу сторону – їх 
повторність, оскільки особливістю дихальних 
шумів, які застосовуються у діагностиці пато-
логії дихальної системи є наявність певної по-
вторюваності їх характеристик. 

Враховуючи основні, вище наведені аспек-
ти, щодо вимог до моделі дихальних шумів, 
сформульовані основні вимоги до розробки ма-
тематичної моделі: 

– враховувати стохастичну природу сигналу, 
що є природнім для реальних біосигналів; 

– враховувати властивість повторюваності 
дихальних шумів, яка відображає фазову струк-
туру даного сигналу. 

 
Аналіз ймовірнісних характеристик диха-
льного шуму 
Основними ймовірнісними характеристика-

ми сигналу дихального шуму, як стаціонарного 
випадкового процесу, є математичне сподіван-
ня, дисперсія, кореляційна функція.  

Вони значною мірою характеризують нале-
жність сигналу до одного із класів випадкових 
процесів, а саме до стаціонарного чи нестаціо-
нарного. Як відомо, якщо ймовірнісні характе-
ристики є незмінними, тобто інваріантними, то 
можна стверджувати про належність сигналу 
дихального шуму до стаціонарного, а в іншому 
випадку до нестаціонарного. 

Для аналізу імовірнісних характеристик бу-
ло експерементально відібрано дихальні шуми, 
реєстрограма  яких, показана на рис. 1. 

Стаціонарна випадкова модель сигналу ди-
хального шуму не адекватно описує властивос-
ті сигналу, тому що сигнал дихального шуму 
згідно до сформульованих вимог має містити 
властивість поєднання повторюваності із випа-
дковістю, що не можливо описати за допомо-
гою даної моделі. Тому проаналізуємо ймовір-
нісні характеристики з метою виявлення влас-
тивостей експериментального сигналу дихаль-
ного шуму (див. рис. 2) та підтвердження вимог 
щодо йогопобудови. 

З рис. 2 помічено, що автокореляційній фун-
кції сигналу дихального шуму властива пері-
одичність та певна випадковість, що є підтвер-
дженням вище сказаного. 
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Рис.1. Реєстрограма сигналу дихального шуму людини в нормі. 

 
Рис. 2.  Оцінка автокореляції зареєстрованого сигналу дихального шуму в нормі 

 
Рис. 3. Оцінка дисперсії зареєстрованого сигналу дихального шуму в нормі 
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Аналіз оцінки дисперсії (див. рис. 3), яка є 
показником відхилення від математичного спо-
дівання, дає підстави для висування гіпотези 
про належність сигналу дихального шуму до 
класу нестаціонарних процесів. 

 
Математична модель у вигляді періодич-
но корельованого випадкового процесу 
Періодично корельовані випадкові процеси 

(ПКВП) – це моделі стохастичних коливань з 
періодичною зміною ймовірнісних характерис-
тик [3]. Вони творять підклас Tπ  [1, 2, 4]. 

Періодично корельовані – це такі випадкові 
процеси, математичне сподівання і коваріація 
яких задовольняють умови [1]: існує таке певне 

0>T , яке називається періодом корельованості, 
що 
( ) ( ) ( ) ( ) RststrTsTtrtmTtm ∈∀=++=+ ,,,, ,  (1) 

де ( )tm  – математичне сподівання, а ( )str ,  – ко-
реляційна функція процесу. Або, якщо викори-
стати параметричну коваріацію (функцію коре-
ляції ( ) ( )tutrutb ,, += ), то з цих формул виходить, 
що математичне сподівання і параметрична ко-
варіація є періодична з періодом T : 

( ) ( ) ( ) ( ) .,,,, , RststbTsTtbtmTtm ∈∀=++=+  (2) 
Означення класу π  мало однією із причин 

вивчення ПКВП у спектральній області – їхньої 
гармонізовності, вигляду спектру (типу коре-
льованості гармонічних складових), закону 
збереження (потужності в узагальненій теоремі 
Вінера-Хінчина) та зображення таких процесів 
через спектральні компоненти. При цьому оче-
видно, що умова (1) при обчисленні середніх 
характеристик призводить до того, що усеред-
нення по всій осі переходить в усереднення по 
відрізку довжини T , що (внаслідок інваріант-
ності усереднення зсувів) можна вважати як 
усереднення на відрізку [ )T,0 , тобто покласти, 
що середні величини характеристики процесу 
даються виразами: 

( ){ } ( )∫==
T

t dttm
T

tmMm
0

1 ,    (3) 

( ) ( ){ } ( ) ( )∫∫ =+=+
∆
=

T
dtutb

T

T
dttutr

T
tutrtMuB

0
,

1

0
,

1
, , (4) 

де tM  – символ усереднення по всій осі, T  – 
період корельованості ПКВП. 

Ці характеристики мають розклади у ряди 
Фур’є: 

( ) ∑
∈

Λ=
Zk

tik
kemtm ,   (5) 

( ) ( )∑
∈

Λ=
Zt

tik
k euButb , ,   (6) 

де 
T
π2∆

=Λ ; як слід розуміти у сенсі теорії уза-

гальнених функцій Шварта [1, 2], коли розгля-
дати ПКВП скінченої середньої потужності. 
Справді, оскільки у випадку періодичної 
функції: 

( ){ } ( )

( ) ( )∫=∫
Θ

∫
−

Θ−
+∫ +

∆+∞→Θ
=

=∫
∞
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=

⎥
⎦

⎤
⎢
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⎡ T
dttf

T
dttf

NT
N

NT
N

T

o
N
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dttftftM

0

1
22

1
lim

2
1

lim

,(7) 

де ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Θ

=
T

EN , ( )•E  – ціла частина числа, 

NT−Θ=∆ , то звідси випливає, що середня по-
тужність ПКВП визначається усередненням на 
періоді корельованості, тобто на відрізку [ ]T,0 , 
тоді: 

( ) ( )∫∫ ==
TT

T dtttr
T

dttE
T

P
00

20 ,11 ξξ ,         (8) 

а умова належності до класу π  набуде вигляду: 

( ) ∞<= ∫
T

T dtttr
T

P
0

,1
ξ .  (9) 

Тому клас ПКВП, для якого виконується ця 
умова, коли його трактувати як підклас у класі 
π , був названий класом Tπ . На цей клас поши-
рюється з відповідними видозмінами теорія 
класу π  [1, 4]. Зокрема замість простору πh  

вводиться простір [ ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= K

T
TLT ,1;,02h , тоб-

то простір інтегровних на [ )T,0  з квадратом за 
мірою T

dt  функцій над колгоморівським гіль-
бертовим простором K  випадкових величин 
скінченої дисперсії, і норма у цьому просторі 

TPT ξξ =• h
. 

Кореляційні компоненти: 

( ) ( )∫ Λ−
∆

+=
T

tik
k dtetutr

T
uB

0

,1 , (10) 

в силу їхньої обмеженості ( ) ( ) T
k PBuBuB ξ=≤≤ 00  

належить до класу 2B , тому мають зображення 
у вигляді Фур’є за мірами (загалом комплексно 
значними): 
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( ) ( )∫=
R

k
iu

k dFeuB λλ ,  (11) 

де R  – множина дійсних чисел, F  – спектраль-
на міра. 

Коваріація ПКВП має зображення у вигляді: 
( ) ( ) ( )∫ ∫=

R

ddi ddFestr
2

, ,, µλµλ , (12) 

Встановленні властивості коваріації ПКВП 
дають підставу вивести вираз самого процесу 
через його стаціонарні складові, тобто встано-
вити структуру цього класу процесів [1].  

ПКВП належить до класу Tπ  тоді і тільки 
тоді, коли він має зображення 

( ) ( )∑
∈

Λ=
Zk

tik
k ett ξξ ,      (13) 

де, ( )tkξ  – стаціонарні компоненти ПКВП, Z  – 
множина всіх і відповідно підмножина додатніх 
чисел. 

На основі вибраної математичної моделі 
можна реалізувати відносно прості алгоритми 
опрацювання сигналів дихальних шумів засо-
бами енергетичної теорії стохастичних сигналів 
(синфазний, компонентний і фільтровий), для 
отримання статистичних оцінок їхніх ймовірні-
сних характеристик, які є показниками норми 
чи патології дихальної системи. 

 
Висновки 
З аналізу реєстрограми сигналу дихального 

шуму в нормі та описаних властивостей пері-
одично корельованого випадкового процесу 
випливає, що математична модель процесу та-
кого класу дає змогу адекватно описати сигнал, 
а саме врахувати поєднання випадковості та 
періодичності сигналу, а тому і розробити ме-

тоди визначення інваріантних інформативних 
ознак сигналу дихального шуму виходячи із 
статистики таких сиґналів для задач ранньої ді-
агностики патології дихальної системи. 
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Драган Я.П., Дедив И.Ю. Обоснование матема-
тической модели дыхательных шумов в виде пе-
риодически коррелированного случайного про-
цесса  

Статья посвящена разработке математической 
модели дыхательных шумов. В статье обоснована 
математическая модель дыхательных шумов в виде 
периодически коррелированого случайного процес-
са, которая, в отличие от известных, учитывает в 
своей структуре соединение стохастической приро-
ды и повторимости сигнала дыхательного шума, что 
свойственно сигналам биологического происхожде-
ния. 
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КОМП’ЮТЕРНЕ  ОПРАЦЮВАННЯ  ЕЛЕКТРОРЕТИНОСИГНАЛУ 
КОМПОНЕНТНИМ  МЕТОДОМ  ДЛЯ  РОЗШИРЕННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ  РАННЬОЇ  ДІАГНОСТИКИ  ЗОРОВОГО 
АНАЛІЗАТОРА 

Опрацьовано електроретиносигнал як періодично корельовану випадкову послідовність 
компонентним методом, який дає змогу оцінити стан зорового аналізатора з врахуванням по-
єднання властивостей періодичності із стохастичністю, що є важливим при дослідженні змін 
фазово-часової структури електроретиносигналу з метою виявлення моменту прояву ранніх 
змін в функціонуванні сітківки ока. На основі результатів комп’ютерного опрацювання в сере-
довищі Matlab 7.0 установлено, що отримані оцінки спектрально-коваріаційних компонент є 
інформативно-інваріантними ознаками електроретиносигналу, котрі відповідають функціона-
льному стану сітківки ока людини (норма або патологія). 

The electroretinosignal is processed as the periodically correlated casual sequence by a component 
method which enables to estimate the state of visual analyzer taking into account combination of 
properties of periodicity from stohastic, that is important at research of changes of phase-sentinel 
structure of electroretinosignal with the purpose of exposure of moment of display of early changes in 
functioning of retina of eye. On the basis of the results of the computer processing in the environment 
of Matlab 7.0 it is set, that obtained estimations of spectral-covariation component is the informing 
invariant signs of electroretinosignal, relating to the functional state of retina of human eye (norm or 
pathology). 

Вступ 
Зоровий аналізатор займає основне місце се-

ред інших сенсорів людського організму, за-
безпечуючи сприймання близько 85% інформа-
ції з навколишнього середовища. Суцільна 
комп’ютеризація, погана екологія та пасивний 
спосіб життя є тими факторами, які спричиня-
ють негативний вплив на його стан. Тому важ-
ливим завданням сучасної медицини є рання 
діагностика та запобігання очних захворювань 
не тільки в Україні, але й у всьому світі. 

На актуальність діагностики зорової системи 
за електроретиносигналом (ЕРС), який є відгу-
ком сітківки ока людини на світловий спалах 
вказували автори багатьох робіт медичного 
спрямування, такі як Шамшинова А.М., Волко-
ва В.В., Богословский А.И., Бизов А.Л., Зисли-
на Н.Н. та ряд інших науковців. Зокрема вста-
новлено, що регулярна діагностика стану сіткі-
вки ока за електроретиносигналом, дає змогу 
виявити в ній функціональні зміни на ранній 
стадії і своєчасно провести профілактичні захо-
ди по її реабілітації, а у випадку патологічних 

порушень запобігти розвитку хвороби відпові-
дним лікуванням.  

Ефективність вибору профілактично-
терапевтичних заходів залежить від наявності 
відповідної діагностичної системи, яка базуєть-
ся на адекватній математичній моделі і дає змо-
гу автоматизовано з високою точністю та до-
стовірністю визначити місце ураження і від-
стежити динаміку перебігу хвороби.  

На сьогодні можна виділити типи математи-
чних моделей електроретиносигналів, які вико-
ристовуються в діагностичних системах – дете-
рміновані та стохастичні. У праці Яворського 
Б.І., Юзьківа А.В. [1] запропоновано модель 
електроретиносигналу у вигляді детермінованої 
функції, яка має прості та відомі алгоритми для 
її реалізації. Проте така модель не знайшла ви-
користання в сучасних діагностичних системах 
тому, що має обмежені можливість щодо опису 
реальних сигналів, а саме не враховує у своїй 
структурі властивість стохастичності (випливає 
із фізичної природи породження сигналу (мік-
ромеханізм породження)). Електроретиносиг-
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нал є складним за свою природою періодичним, 
що зумовлено методикою відбору, та стохасти-
чним процесом. Відома низка праць [2-4] в 
яких для опису електроретиносигналу запропо-
новано ряд стохастичних моделей (лінійний 
випадковий процесу та адитивна суміш детер-
мінованої і випадкової складових), які дають 
змогу врахувати у своїй структурі властивість 
стохастичності та періодичності. Проте ці мо-
делі не враховують у своїй структурі поєднання 
властивостей стохастичності із періодичністю, 
що є важливим при дослідженні змін фазово-
часової структури електроретиносигналу з ме-
тою виявлення моменту прояву ранніх змін у 
функціонуванні сітківки ока. 

У праці [5] на основі аналізу макромеханіз-
му породження ЕРС обґрунтовано його модель 
як нестаціонарний випадковий процес у вигляді 
періодично корельованого випадкового проце-
су (ПКВП), яка враховує у своїй структурі по-
єднання властивостей періодичності із стохас-
тичністю  

Постановка задачі та її розв'язок 
На рис. 1 зображено зареєстровані системою 

„ДСЗО-1” (Україна, розробники - Ткачук Р.А., 
Паламар М.І., Мацюк О.В.) ЕРС пацієнта А з 
нормою та пацієнта Б з патологією (центральна 
дегенерація сітківки ока). 

Експериментально зареєстровані ЕРС сіткі-
вки ока людини (рис.1) у своїй структурі поєд- 

Пацієнт А – норма 

Пацієнт Б - патологія 
Рис. 1. Зареєстровані електроретиносигнали 

нують періодичність, яка обґрунтовується для 
таких хвиль моделі на основі властивостей реа-
льних сигналів.  

Відповідно до методики реєстрації сигналу, 
ЕРС є відгуком сітківки ока на серію світлових 
спалахів одного і того самого ока, тому приро-
дно ці відгуки ЕРС зобразити на одній осі часу 
(макромеханізм). Таке подання дає можливість 
побачити залежність зміни у часі відгуку сіткі-
вки ока від спалаху до спалаху. Оскільки ЕРС, 
в даному випадку, є множиною відгуків, зсуну-
тих у часі один відносно одного на сталий пері-
од СПАЛTT = , тому його зображення подано у 
вигляді: 

( ) ( ) ( )kTttt
kk відгук

Zk
D +⋅= ∑

∈

ξχξ , (1) 

де ( )t
kDχ =
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⎨
⎧

∉
∈

k

k

Dt
Dt

 якщо,0
 якщо,1

 – індикаторна фун-

кція, ( )[ )TkkTDk 1, += ; T  – період одного від-
гуку ЕРС (спалаху), який сталою величиною; 

kвідгукξ  – випадковий процес в межах одного 

періоду СПАЛTT =  (k-ий відгук ЕРС). 
На рис.2. зображено ЕРС на одній осі часу в 

залежності від світлових спалахів, де 1 – крива 
показує момент часу світлового спалаху (відпо- 

 
Пацієнт А – норма 

Пацієнт Б - патологія 
 

Рис. 2. Зображення ЕРС на одній осі часу при ча-
совій періодичності світлових спалахів (макроме-
ханізм породження). 
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відно до умов проведення реєстрації ЕРС спа-
лах є періодичним), 2 – електроретиносигнал 
враховує періодичність спалахів, яка забезпе-
чує однаковість фаз процесу породження сиг-
налу через інтервал часу, який рівний фіксова-
ному періодові спалаху. 

Зображення ансамблю ЕРС у вигляді його 
періодичного продовження (рис.2) враховує у 
своїй структурі поєднання властивостей пері-
одичності зі стохастичністю, і тим самим дає 
можливість врахувати взаємокореляційні 
зв’язки між різними реакціями сітківки ока од-
нієї і тієї ж серії спостережень, що було немож-
ливо у випадку традиційного подання однотип-
ної серії реакцій у вигляді ансамблю реалізацій. 

На базі математичної моделі ЕРС як ПКВП 
поставлено задачу використання компонентно-
го методу для опрацювання електроретиносиг-
налу із врахуванням його макромеханізму по-
родження. Застосування цього методу дасть 
змогу розширити можливість ранньої діагнос-
тики стану сітківки ока людини шляхом впро-
вадження в область офтальмодіагностики ново-
го класу інформативних ознак. 

Методи аналізу ймовірнісних характеристик 
математичної моделі електроретиносигналу у 
вигляді періодично корельованого випадкового 
процесу реалізовано, виходячи з розглянутих 
властивостей множин співфазних значень ЕРС, 
що дає змогу за однією побудовою h -
 ергодичного ЕРС оцінити фазову структуру 
його коваріації і середнього, тобто зміну їх у 
часі, а не лише їх середні значення. Отримані 
послідовності відліків через період корельова-
ності ЕРС є не лише стаціонарними та стаціо-
нарно зв'язаними, але й мають властивості ер-
годичності та ергодичної зв'язаності. Умову ер-
годичності такого процесу сформульовано як 
ергодичність та ергодичну зв'язаність його ста-
ціонарних компонент. 

Компонентний метод базується на тому, що 
характеристики ЕРС є періодичними функція-
ми від часу, а тому можуть бути представлені 
за допомогою розкладів типу рядів Фур'є: 
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де Т – період корельованості ЕРС; ( )utb ,ξ̂  – 
оцінка параметричної коваріації. 

Коефіцієнти kB  розкладу (2), які називають-
ся також компонентами характеристик, обчис-
люються за формулою: 
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Спекрально-коваріаційні компоненти ( )uBk
ˆ  

є кількісним показником оцінювання фазово-
часової структури ЕРС, які дають зміну сигналу 
в часі. Як відомо, будь-яка система людини, яка 
в часі не змінює свої показники, може вважати-
ся в нормі, інші випадки є патологією. Тому до-
слідження фазово-часової структури інформа-
тивних сигналів дає можливість виявити мо-
мент початку змін у роботі певної системи, що 
можна порівняти із раннім проявом будь-якої 
хвороби. 

Використовуючи вираз (3) розроблено стру-
ктуру алгоритму опрацювання дискретного 
ЕРС компонентним методом (рис.3). 

 
Рис. 3 Структура реалізації алгоритму опрацюван-
ня ЕРС компонентним методом 
 
Аналіз отриманих результатів 
Враховуючи структуру алгоритму опрацю-

вання ЕРС компонентним методом (рис. 1) 
отримано результати, які наведені на рис. 4. 
Для оцінювання спектральних компонент 
(рис. 4) використано оцінку математичного 
сподівання: 

( ){ } ( )∑
=

=
uN

u
k

u

ku uB
N

uBM
1

ˆ1ˆ , uNu ,1= , kNk ,1= ,    (4) 

де k  – номер спектрально-коваріаційної ком-
поненти, u  – зсув, uN  – кількість зсувів, kN  – 
кількість частот. 

Реалізації оцінок математичних сподівань 
для спектральних компонент наведено на 
рис. 5. 

Із отриманих оцінок математичного споді-
вання спектрально-коваріаційних компонент 
компонентним методом (рис.5) видно, що ос-
новні піки компонент зосередженні на одних і 
тих самих частотах, а різняться між собою ли-
ше за амплітудою. Це свідчить про чітку зміну 
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Пацієнт А – норма 

 
Пацієнт Б - патологія 

Рис. 4. Результати оцінювання спектрально-
коваріаційних компонент (вісь Х – номер частоти, 
Y – номер компоненти, Z – амплітуда, мВ2) 

 
Рис. 5 Оцінки математичного сподівання спектра-
льно-коваріаційних компонент 
 
в функціонуванні зорової системи, а саме в 

сітківці (норма, катаракта, центральна дегене-
рація сітківки чи інший вид патології). 

 
Висновок 
У результаті комп’ютерного опрацювання 

електроретиносигналу компонентним методом 
в середовищі Matlab 7.0 отримано нові інфор-
мативні ознаки – спектрально-коваріаційні 
компоненти, які фактично відповідають функ-
ціональному стану сітківки ока людини, і тим 
самим дають змогу розширити можливості для 

медичної офтальмодіагностики в області офта-
льмології. 
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Хвостивский М.О. Компьютерная обработка 
электроретиносигнала компонентным методом 
для расширения возможностей ранней диагно-
стики зрительного анализатора  

Обработан электроретиносигнал как периодиче-
ски коррелированная случайная последовательность 
компонентным методом, который дает возможность 
оценить состояние зрительного анализатора с уче-
том объединения свойств периодичности со стохас-
тичностью, что является важным при исследовании 
изменений фазово-временной структуры электроре-
тиносигнала с целью выявления момента проявле-
ния ранних изменений в функционировании сетчат-
ки глаза. На основе результатов компьютерной об-
работки в среде Matlab 7.0 установлено, что полу-
ченные оценки спектрально-ковариационных ком-
понент являются информативно-инвариативными 
признаками электроретиносигнала, которые отве-
чают функциональному состоянию сетчатки глаза 
человека (норма или патология). 
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИМ МОДУЛЕМ 

Обґрунтовано вимоги апаратно-програмного забезпечення для реалізації комп’ютеризова-
ної системи управління технологічним модулем (ТМ). Запропоновано схемотехнічну реаліза-
цію та алгоритм інтелектуалізованого управління технологічним процесом. Використана мето-
дика передачі інформаційного та синхронізуючого коду в одному байті дозволила оптимізувати 
алгоритм обробки даних цифроаналоговим перетворювачем на програмному рівні та схему де-
шифратора вузлів пристрою спряження ТМ з керуючим комп’ютером. 

The requirements are justified is hardware - software for embodying the computer-controlled man-
agement system of the technological module (ТМ). The electrical schema and algorithm of intellektual 
management of technological process is offered. The utilised procedure of transmission of an informa-
tion and sync code in one byte has allowed to optimize algorithm of data processing by the digital-to-
analog converter at a program level and schema of the decipherer of clusters of the interface unit ТМ 
with the controlling digital computer. 

Вступ 
Основою сучасного напівпровідникового 

виробництва є застосування високотемператур-
них технологічних процесів (ТП) для синтезу 
напівпровідникових сполук та вирощування їх 
досконалих монокристалів. Для забезпечення 
заданого стехіометричного складу і структурної 
досконалості монокристалів температурні ре-
жими в печах технологічних модулів (ТМ) час-
то необхідно підтримувати з точністю до оди-
ниць градусів при абсолютних температурах 
процесів від кількох сотень до тисячі і більше 
градусів. Крім цього, теплові процеси характе-
ризуються значною інерційністю, що залежить 
як від власне вирощуваних монокристалів, так і 
від температурних градієнтів у печах ТМ.  За-
стосовувані для автоматизованого керування 
ТП як традиційні високоточні регулятори тем-
ператури типу ВРТ та РИФ, так і більш сучасні 
системи EuroTherm мають певні недоліки [1], 
головним з яких є  обмежений набір алгоритмів 
керування і відсутність інтелектуального аналі-
зу реальних параметрів ТП. Суттєвим недолі-
ком вказаних систем є значні обмеження щодо 
дистанційного доступу до вузлів керування си-
ловими блоками та контролю їх стану. 

Тому метою даної роботи була розробка 
комп’ютеризованої системи з елементами інте-
лектуального управління режимами функціо-

нування ТМ, та можливістю віддаленого мере-
жевого доступу для контролю і корекції алго-
ритмів реалізації технологічних режимів, нако-
пичення інформації про стан та протікання 
процесів у ТМ, які використовуються в лабора-
торних умовах для високотемпературного син-
тезу бінарних напівпровідникових сполук А2В6, 
А3В5  та їх модифікацій [1]. 

 
Постановка задачі та її розв’язок 
Одним з найбільш розповсюджених мето-

дів, що застосовується для синтезу і вирощу-
вання кристалів напівпровідникових сполук, є 
метод Бріджмена з використанням двозонних 
печей із заданим профілем розподілу темпера-
турного поля [2]. У процесі синтезу кристалу 
кварцова ампула, завантажена шихтою з ком-
понент вирощуваного матеріалу, проходить че-
рез різні високотемператуні зони, що й забез-
печує переплавку шихти і ріст монокристаліч-
ного злитку напівпровідника. Структурна до-
сконалість монокристалу залежить від динамі-
ки процесу рекристалізації шихти, точності до-
тримання температурних режимів нагрівання і 
охолодження ампули та конфігурації темпера-
турних полів у зонах. Останнє визначається 
конфігурацією структурних елементів механіч-
них конструкцій печей та інерційністю тепло-
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вих процесів при виході на задані робочі режи-
ми ТМ [2 - 4]. 

Таким чином, комп’ютеризована система 
управління ТМ повинна забезпечити реалізацію 
функцій контролю температурного профілю в 
робочій зоні та заданих температурних режимів 
для конкретних синтезованих матеріалів, керу-
вання силовими колами регуляторів температу-
рних режимів у різних зонах ТМ та механічним 
переміщенням кварцової ампули з вирощува-
ним кристалом. Оскільки такий процес є довго-
тривалим (до кількох днів і навіть тижнів [1]), 
то додатково висуваються вимоги щодо веден-
ня журналу подій, накопичення і обробки тех-
нологічної інформації про контрольовані пара-
метри та динаміку їх зміни. Окремо, для підви-
щення ефективності керування ТП, варто виді-
лити питання його математичного моделюван-
ня з застосуванням законів пропорційно-
інтегрального (ПІ-), диференційного (ПІД-) ре-
гулювання чи методів нечіткої логіки [5]. 

Враховуючи вказані вимоги комп’ютеризо-
вана система управління ТМ реалізована на базі 
персонального комп’ютера (ПК) середнього 
класу типу CPU Celeron 500 / HDD 7,5 Gb/RAM 
64 MB. Зв’язок ПК з ТМ забезпечує пристрій 
спряження (ПС), що комутується з ПК через ін-
терфейс Centronics (рис. 1). Комутацію силових 
кіл нагрівних елементів ТМ виконує стандарт-
ний блок И-102 [6]. Функції ПІ- та ПІД-
регулювання реалізовуються блоком управлін-
ня ВРТ-2 і задаються на програмному рівні ке-
руючим ПК. При цьому ВРТ-2 переводиться у 
режим ручного керування з автоматичним слід-
куванням за сигналом розбалансу вимірюваль-
ного моста. В одному з плечей моста ввімкнено 
диференційну термопару, а в іншому – ручний 
регулятор потенціалу розбалансу [7]. Величина 
потенціалу розбалансу формується цифро-
аналоговим перетворювачем (DAC), у залежно-
сті від цифрового коду, що записується у блок 
буферних регістрів (BUF) з шини даних (Data 
Bus) порта Centronics через блок шинних фор-
мувачів (ШФ). 

Для кожної температурної зони в ПС вико-
ристовується окремий канал цифрового керу-
вання на основі 12-розрядних DAC у вигляді 
інтегральних схем (ІС) К572ПА2 і буферних 
регістрів на ІС КР580ИР82. Мінімізація похиб-
ки генерованого сигналу потенціалу розбалансу 
до рівня, що не перевищує відповідного зна-
чення ∆t=±[1,09±216,6·10-5(t-300)] температур-
ної похибки, (де t – вимірювана температура, 

0С) для платинородій-платинової термопари 
ТПП-0679-01 у температурному діапазоні від 
300 до 900 0С [8] досягається застосуванням на 
виході DAC операційних підсилювачів з мак-
симально-низьким рівнем шумів. 

Оригінальністю схемотехнічного рішення 
вузла BUF-DAC даного ПС є реалізація одно-
часної передачі у буферні регістри ІС К572ПА2 
інформаційних біт аналогового сигнала у ви-
гляді молодших розрядів байта КР580ИР82 та 
коду керування станом буферних регістрів 
DAC за допомогою старших біт цього ж байта. 
Це дозволило спростити схему дешифратора 
вузлів ПС та оптимізувати алгоритм управління 
блоками ВРТ-2 на програмному рівні. 

Реальні значення температури в робочих 
зонах ТМ контролюються з допомогою термо-
перетворювальних давачів (ТІ), сигнали з яких 
через мультиплексори з диференційними вхо-
дами (ІС ADG609) подаються на аналогово-
цифровий перетворювач (ADC), і далі у вигляді 
послідовного 12-розрядного цифрового коду 
записуються в ПК. У якості ADC використову-
ється ІС ADS7822P, на вхід якої зкомутовано 
вихід ADG609, а сформований нею цифровий 
код передається в ПК через 1 біт шини станів 
(Status Bus) порта Centronics. Тактові сигнали 
синхронізації для ADC надходять на входи 
CLK та CS ADS7822P через шинний формувач 
з перших двох біт Status Bus Centronics. 

Зауважимо, що на відміну від [7,9], де шина 
даних інтерфейса Centronics використовується 
в якості виключно шини керування для ПС, у 
даній схемі вона працює в режимі розділеного 
часу і виконує як функції шини керування для 
ADC так і функції шини даних для блоку DAC. 
Це можливе завдяки, порівняно великій, інер-
ційності теплових процесів у ТМ, (що й допус-
кає застосування термоперетворювачів ТПП з 
параметрами теплової інерції до 5 0С) і забезпе-
чується буферизацією шини даних для DAC. 
Крім того, BUF на паралельно ввімкнених 
К580ИР82 дозволяє узгодити 8-розрядну шину 
даних інтерфейса Centronics з 12-розрядною 
шиною даних К572ПА2. 

Режим розділеного часу функціонування 
окремих блоків ПС реалізовано з допомогою 
власної для ПС адресної шини, окремі біти якої 
комутують сигнали активації вузлів ADC, DAC, 
BUF та блоку управління механічним приводом  
ED (на базі ІС MC3479P), котрий забезпечує 
переміщення кварцової ампули з вирощуваним 
кристалом у робочій зоні ТМ. В якості вхідної  
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Рис. 1. Функціональна схема пристрою спряження персонального комп’ютера з технологічними модулями. 
 

адресної шини для ПС використано 4-бітну 
шину керування (Control Bus) інтерфейса 
Centronics. Розширення адресного простору на 
ПС забезпечує блок дешифратора адрес (DC) на 
ІС К155ИД7 (рис. 1). 

Алгоритм автоматизованого управління ТМ 
передбачає наступні етапи його реалізації: 
1. Розробка алгоритму і математичне моделю-
вання технологічного процесу згідно вимог до 
технічних умов вирощування конкретних типів 
напівпровідникових кристалів А2В6, А3В5 та 
інших. На цьому етапі визначаються критичні 
температурні режими ТП, допустимі градієнти 
температур, тривалості окремих стадій ТП, ви-
моги до динамічних характеристик процесу 
(швидкості нагрівання та охолодження зразка, 
робочих зон, швидкості переміщення зразка в 
окремих зонах ТМ). Проводиться повне хроно-
метрування окремих стадій ТП. Визначаються 
множини вхідних {xi}, внутрішніх {gi} та вихі-
дних {yi} параметрів системи, їх тип, розряд-
ність цифрового представлення, точність, ме-
тодика реалізації на сигнальному рівні в ПС. 
Конкретизують вимоги до їх програмування; 
вигляд інтерфейсу користувача; методику на-
копичення, обробки та відображення даних; 
методику і протоколи обміну даними та пере-
дачі керування на комп’ютерну систему вищого 

ієрархічного рівня. Визначаються алгоритми та 
методики завершення ТП при виникненні ава-
рійних ситуацій – вимкненні напруги в елект-
ричній мережі, розгерметизації ампул, і т.п. 
2. Виведення ТМ у робочий режим і автома-
тичне управління технологічним процесом. На 
основі результатів, одержаних на етапі матема-
тичного моделювання, забезпечується установ-
ка початкових параметрів ТП, генеруються на-
бори керуючих сигналів і запускається ТП. 
Проводиться контроль множин параметрів {xi}, 
{gi}, {yi} ведеться протокол подій у системі та 
хронометричний контроль стадій процесу. 
3. Комп’ютеризований аналіз бази даних па-
раметрів та інтелектуальне управління ТМ. При 
відхиленні контрольованих параметрів від зна-
чень одержаних на етапі математичного моде-
лювання, проводиться аналіз не тільки їх кри-
тичного відхилення від гранично допустимих 
величин, а й досліджується динаміка їх зміни 
[4]. Програмне забезпечення, що використовує 
математичний апарат нечіткої логіки, дозволяє 
прогнозувати поведінку системи, а відповідно, 
згенерувати набір керуючих сигналів для коре-
кції ТП. Інтелектуалізований аналіз бази даних 
параметрів {xi}, {gi}, {yi} реалізується на сер-
верному ПК. Сформований, або вибраний з ба-
зи моделей вірогідних процесів пакет керуючих 
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інструкцій у вигляді окремої підпрограми 
транслюється по мережі до керуючого ПК і за-
безпечує відповідну корекцію режимів ТП. 

Програмне забезпечення системи реалізо-
вано засобами об’єктно-орієнтованого програ-
мування. Набір динамічних бібліотек у вигляді 
файлів *.dll використовується для віддаленого 
доступу до ТМ [1]. Тестування системи в лабо-
раторних умовах за допомогою імітаційного 
моделювання показало задовільні результати 
щодо динамічних параметрів мереженого до-
ступу до ТМ та функціонування системи у кри-
тичних режимах ТП. Для оптимізації запропо-
нованого алгоритму управління необхідне 
створення бази даних моделювання та інтелек-
туалізованого аналізу можливих відхилень ТП 
від стандартних моделей, а також застосування 
динамічного моделювання процесу на кластер-
ному модулі технологічної мережі. 

 
Висновки 
Розроблений алгоритм функціонування 

ТМ та схемотехнічне рішення пристрою спря-
ження ТМ з ПК забезпечили можливість реалі-
зації інтелектуалізованого керування та корек-
ції параметрів технологічного процесу синтезу 
напівпровідникових кристалів у режимі реаль-
ного часу. Застосування методики паралельної 
трансляції інформаційного коду та коду син-
хронізації по шині даних дозволило оптимізу-
вати структурну схему пристрою спряження 
ТМ з ПК. 

Запропонована комп’ютеризована система 
управління технологічним модулем відповідає 
вимогам щодо застосування її в якості базового 
вузла мережевої системи управління технологі-
чними процесами для напівпровідникового ви-
робництва. 
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лем 

Обоснованы требования аппаратно - программ-
ного обеспечения для реализации компьютеризиро-
ванной системы управления технологическим моду-
лем (ТМ). Предложена схемотехническая реализа-
ция и алгоритм интеллектуализированного управле-
ния технологическим процессом. Использованная 
методика передачи информационного и синхрони-
зирующего кода в одном байте позволила оптими-
зировать алгоритм обработки данных цифро-
аналоговым преобразователем на программном уро-
вне и схему дешифратора узлов устройства сопря-
жения ТМ с управляющим компьютером. 
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АРХІТЕКТУРА  СППР  МАТЕРІАЛЬНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИРОБНИЦТВА  ВЗУТТЯ  ТА  АНАЛІЗ  ОЗНАК  СУБ’ЄКТІВ,  ЩО 

ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ  НЕЮ 

В статті розроблено архітектуру системи підтримки прийняття рішень забезпечення вироб-
ництва взуття, а також дано аналіз ознак вхідної інформації. 

The architecture of decision support system for production of the footwear endowment is pre-
sented in the paper.  Input information features were analyzed. 

Питання підвищення ефективності будь-
якого процесу залежить від ступеня його авто-
матизації. Так вважалось, якщо використовува-
лись різноманітні автоматизовані системи 
управління різними процесами, у тому числі 
технологічними та інформаційними. Але не всі 
вони були призначені для розв’язку важкофор-
малізованих і неформалізованих задач. Тому та-
кі системи можна віднести до часткових систем 
підтримки прийняття рішень (СППР), котрі є 
якісно новим рівнем автоматизації процесів, що 
інтелектуалізують діяльність при розв’язуванні 
вищезгаданих задач. Для цього СППР повинні 
концептуально відрізнятися від автоматизованих 
систем управління (АСУ), у тому числі і техно-
логічними процесами. На перше місце необхідно 
поставити інтелектуальні складові і властивості 
СППР. Автоматизація процесів за допомогою 
СППР не є за своєю суттю алгоритмічним про-
дуктом. В основу автоматизації процесів покла-
дено результати, які є продуктом обробітку ін-
формації компонентами штучного інтелекту, що 
мають входити до складу системи. Тому тради-
ційні системи автоматизації відрізняються від 
сучасних СППР відсутністю інтелектуальних 
компонентів. Це зумовлює також відмінність 
функцій та проектування, налагодження і екс-
плуатації СППР від АСУ. 

Взагалі СППР виконують наступні основні 
функції [1 – 3]: 
– допомагають особі, що приймає рішення 
(ОПР), оцінити їх відносну важливість; 
– генерують можливі рішення та здійснюють їх 
оцінку; 
– обирають кращий варіант рішення; 

– моделюють рішення, що приймаються; 
– проводять збір даних про результати реаліза-
ції прийнятих рішень і здійснюють оцінку ре-
зультатів; 
– на основі комп’ютерного аналізу можливих 
наслідків знаходять граничні параметри, в ме-
жах котрих СППР має працювати достовірно; 
– у разі недостовірного і неякісного виконання 
функцій, покладених на СППР, удосконалюють 
її. 

Відповідно до функцій СППР їх розроблен-
ня поділяється на наступні етапи: 

а) етап ідентифікації, на якому обирається 
склад робочої групи і встановлюється форма їх 
взаємовідносин; на цьому етапі визначається 
також джерело знань та здійснюється опис 
предметної області; 

б) етап концептуалізації, на якому експерт та 
інженер зі знань виділяють основні об’єкти, 
поняття та відношення, характер інформацій-
них потоків, необхідних для опису предметної 
області, тобто склад і методи формування пер-
винних фактів; 

в) етап формалізації, на якому опис компо-
нентів та знань про них описується на певній 
формалізованій мові і укладається у програмні 
модулі. 

Наступними є етапи реалізації, налагоджен-
ня, випробування та експлуатації. Ці етапи реа-
лізуються за стандартною методикою. На них у 
разі необхідності проводять модифікацію мо-
дулів системи. 

Виходячи з функцій, котрі виконує СППР, 
узагальнена її структура матиме вигляд, пред-
ставлений на рис. 1.  



Архітектура СППР матеріального забезпечення виробництва взуття та аналіз ознак суб’єктів... 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 426. Фізика.Електроніка. 107

         Оцінювач ситуації
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Рис. 1. Узагальнена структура СППР 
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Рис. 2.  Структура комп’ютерного варіанту СППР 

 
Комп’ютерний варіант СППР, представленої 

на рис. 1, показано на рис.2. 
На рис. 2 введені такі позначення: ПС – під-

система спілкування з СППР; Д – дисплей; Е – 
експерт; І – інженер зі знань; К – користувач; 
ПЛВ – підсистема логічного висновку; ОС – 
блок оцінки ситуації; Г - генератор можливих 
рішень; ОКР – блок обирання кращих рішень; 
ЛВ – блок логічного висновку; БД – база даних 

(оперативна та зовнішня пам’ять (ОП, ЗП)); МР 
– блок моделювання прийнятих рішень; ОЕ – 
блок оцінювання ефективності прийнятих рі-
шень; КАР – блок комп’ютерного аналізу мож-
ливих наслідків прийнятих рішень; ПП – підси-
стема пояснення; М – монітор. 

Із структури комп’ютерного варіанту СППР 
зрозуміло, що частина функцій (підфункцій) 
виконується при наявності бази знань. Тому та-
кі СППР інколи називають інтелектуальними 
[1, 3]. 

Інтелектуальна підтримка прийняття рішень 
надає допомогу особі, що приймає рішення, на 
основі використання даних і моделей. СППР 
призначені для допомоги у прийнятті рішень при 
розв’язуванні неструктурованих та слабкострук-
турованих задач. Головною метою СППР при 
цьому має бути підвищення ефективності рі-
шень. Для розроблення ефективної СППР необ-
хідно мати ряд компонентів, серед яких, в першу 
чергу, набір функційних блоків і відповідних мо-
делей, що будуть покладені в основу СППР.  

У зв’язку з інтелектуалізацією організації 
процесу виробництва взуття варто було б для 
підтримки прийняття рішень застосувати нові 
інтелектуальні моделі для підвищення його 
ефективності. Тим більше, що задачі, котрі не-
обхідно розв’язувати при підвищенні ефектив-
ності виробництва взуття шляхом підтримки 
прийняття рішень, є в більшості своїй нефор-
малізованими та слабкоформалізованими. 

Для підвищення ефективності СППР необ-
хідно розробити відповідні моделі, що ґрунту-
ються на теорії штучного інтелекту, і порівняти 
їх властивості для остаточного вибору. 

Для їх опису та реалізації блоки та складові 
ПЛВ раніше описаної СППР повинні виконува-
ти дещо інші функції, завдяки їх іншій архітек-
турі. Так, у класичній системі підтримки при-
йняття рішень у ПЛВ реалізується певна стра-
тегія вибору актуальних правил, тісно 
пов’язана з методом представлення знань у 
СППР та характером задач, що вирішуються. 
Якщо ПЛВ не в змозі розв’язати ту чи іншу за-
дачу за причини недостатності знань, СППР 
здійснює операції декомпозиції і агрегування. 

Визначаються знання, які необхідні для 
розв’язку задачі, і шляхом декомпозиції задача 
розподіляється на підзадачі. У подальшому во-
ни  вирішуються і агрегуються у розв’язок ви-
хідної задачі.  

Навчання у такій системі здійснюється з ме-
тою побудови локальних баз знань. ПЛВ системи 
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по суті розв’язує задачу прийняття рішення ві-
домими методами отримання наслідку та оцінки 
альтернатив (попарне порівняння, безпосереднє 
оцінювання за критерієм max чи min і таке ін.). 

Для підвищення ефективності та достовір-
ності процесу прийняття рішень використаємо 
інтелектуальну СППР, у котрій для досягнення 
згаданої мети в якості підсистем  і блоків вико-
ристано апаратні та програмні компоненти 
штучного інтелекту (ШІ). 

Інтелектуальні підсистеми, на відміну від ві-
домих СППР, котрі являють собою комплекс 
алгоритмічних інформаційно-розрахункових та 
інтерактивних програм, призначених для вирі-
шення функціональних задач СППР, моделю-
ють мислення людини, тобто самовідтворюють 
його, що довгий час вважалось прерогативою 
живих організмів. 

Використання біологічного умовного інте-
лекту (група спеціалістів), виходячи з концепції 
підсилювача інтелекту, може бути замінено у 
даному випадку неживим умовним інтелектом 
(комп’ютер). 

На рис. 3 представлена структура інтелекту-
альної СППР, котра побудована на основі шту-
чних нейронних мереж (ШНМ). 
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Рис. 3. Структура інтелектуальної СППР на основі 
ШНМ 
На рис. 3 позначено: ПС ШНМ – підсистема 

штучних нейронних мереж; О – блок ознак; ФВО 
– формувач вектора ознак; ШНМ ART-1 – штуч-
на нейронна мережа ART-1; ШНМ Хопфілда - 
штучна нейронна мережа Хопфілда; РВП – ре-
гістр вектора-прототипа; БСК – блок скидання. 

СППР у даному випадку призначена для 
відшукання ефективних рішень матеріального 
забезпечення виробництва взуття. 

Структура інтелектуальної СППР відрізня-
ється від раніше розглянутої тим, що підсисте-
ма логічного висновку замінена підсистемою 

ШНМ, які є принципово різними і виконують 
різні функції. Як приклад розглянемо комбіно-
вану ШНМ, що визначає ефективність постача-
льника ЗАТ «Чинбар» у ВАТ «Взутекс» [4, 5]. Її 
представлено на рис. 4. 

Суть концепції інформаційної підтримки 
прийняття рішень полягає у знаходженні на 
першому етапі ефективних рішень, що стосу-
ються забезпечення  виробництва взуття на ос-
нові оцінок якості комплектуючих, вартості, 
надійності постачальників, можливого авансу, 
наданого підприємствам-постачальникам, від-
стані до нього і таке ін. На другому етапі з віді-
браних ефективних рішень знаходять оптима-
льне рішення, що відповідає найбільшому зна-
ченню вихідного функціоналу. 

Особливістю інформації, що описує техно-
логічні процеси промислових організацій, є 
відшукування та зберігання великої кількості 
інформації, що описано у [5]. 

Генерація варіантів рішень в ШНМ здійсню-
ється наступним чином. Сформовані згідно за-
значеної  вище методики вектори ознак пода-
ються на нейрони вхідного шару ШНМ ART-1. 
На їх виходах обчислюються числові функції 
від входів. Далі вони подаються на нейрони 
прихованого (апроксимаційного) шару, і на їх 
виходах обчислюються числові функції, що є 
результатом роботи першої складової ART-1 
загальної мережі. Результати обчислень ART-1 
подаються на входи мережі Хопфілда (друга 
складова), де прихований шар є спільним для 
мережі ART-1 і мережі Хопфілда. На виходах 
загальної мережі обчислюються вихідні  цільові 
функції. Числові функції використовуються для 
обчислення ефективності запропонованого ва-
ріанту рішення. Найбільша ефективність – коли 

max→Y  ( ∑
=

=
n

i
y iQY

1
, де  i  - i -та ознака; n  - 

кількість ознак).  
На рис. 4 прийнято наступні позначення: 
прX  - ініціалізований вектор ознак, представ-

лений у двійковій формі; )...( 51 xx  - входи 
ШНМ, що відображають її вхідний шар; 

)...( 41 zz  - нейрони прихованого шару Z ; 1Q  - 
вихідний нейрон (комірка); jiw ,  - відображає 
зв’язок з врахуванням ваги між i -м і j -м ней-
ронами (стандартизовано); ПY  - ініціалізова-
ний вектор-прототип, представлений у двійко-
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вій формі; 41 ...QQ  - вихідні функціонали 
ШНМ; )(...)( 51 xfxf  - активаційні функції 
нейронів вхідного шару ШНМ; )(...)( 41 zfzf  - 

активаційні функції нейронів прихованого ша-
ру ШНМ; )(...)( 41 qfqf  - активаційні функції 
нейронів вихідного шару ШНМ.
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Рис.  4. Штучна нейронна мережа, що визначає ефективність постачальника ЗАТ «Чинбар» у ВАТ «Взуттекс». 
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Результати обчислень складової ART-1 зага-
льної мережі можуть бути представлені як век-
тор-прототип. Його значення формуються  на 
основі умов: якщо 1)( >izf , то i -й розряд век-
тора-прототипу встановлюється в "1"  , інакше – 
в "0" . 

Комбінована штучна нейронна мережа пра-
цює наступним чином. Вектор Z  надходить на 
входи нейронів шару розпізнавання, котрі в 
конкурентній боротьбі визначають «нейрон-
переможець», котрий описує результат класи-
фікації, що припускається. У результаті вихід-
ний вектор Y  шару розпізнавання містить рів-
но одну одиничну компоненту, останні значен-
ня дорівнюють нулеві. Ненульовий вектор 
«нейрона-переможця» встановлює в «0» сигнал 
керування 1 ( 01=G ). По зворотному зв’язку 
«нейрон-переможець» подає сигнали в шар по-
рівняння, і починається фаза порівняння. 
Фаза порівняння. В шарі порівняння вектор 

сигналу відклику шару розпізнавання порівню-
ється з розрядами вектора X . Вихід шару порі-
вняння Z  тепер містить одиничні компоненти 
тільки в тих розрядах, в котрих одиниці є у вхі-
дному векторі X  і у векторі зворотного зв’язку 
Y . Якщо у результаті порівняння векторів Z  і 
X  не буде виявлено значних відмінностей, то 
нейрон скидання залишається неактивним. Ве-
ктор  Z  знову викличе збудження того ж «ней-
рона-переможця» у шарі розпізнавання, що 
вдало завершить процес класифікації. У проти-
лежному випадку буде вироблено сигнал ски-
дання, котрий загальмує «нейрон-переможець» 
у шарі розпізнавання, і почнеться фаза пошуку. 
Фаза пошуку. У результаті дії гальмуючого 

сигналу скидання всі вихідні сигнали нейронів 
шару розпізнавання встановляться в «0», а ней-
рон керування 1 прийме одиничне значення ак-
тивності. Вихідний сигнал Z  шару порівняння 
знову встановлюється у X , тобто таким, як на 
початку роботи мережі. Але тапер у конкурент-
ній боротьбі у шарі розпізнавання попередній 
«нейрон-переможець» участі не приймає, і буде 
знайдена нова категорія – «кандидат». Після 
чого знову повторюється фаза порівняння. 
Ітераційний процес пошуку завершується 

двома можливими способами: 
1) знайдеться категорія, що запам’яталася, 

схожість якої з вхідним вектором X  буде до-
статньою для класифікації. Після цього прохо-
дить навчаючий цикл, у котрому модифікують-
ся ваги iw  і ip  векторів W  і P  збудженого 

нейрона, що здійснив класифікацію. Вектор 
зворотно поступає на шар порівняння через си-
наптичні ваги; 

2) у процесі пошуку всі категорії, що за-
пам’яталися, будуть перевірені, але жодна з них 
не дала необхідного збігання. У цьому випадку 
вхідний образ X  оголошується новим для ней-
ромережі, і йому виділяється новий нейрон в 
шарі розпізнавання.  

Навчання і функціювання мережі АRT  здій-
снюється одночасно. «Нейрон-переможець» ви-
значає у просторі вхідних векторів найближчий 
до заданого вхідного образу вектор пам’яті, і, 
якби всі риси вектора, що поступає на вхід ме-
режі, були критичними, то це й було б вірною 
класифікацією.  
Навчання нейромережі АRT. На початку фу-

нкціювання мережі всі ваги iw  і ip  нейронів, а 
також параметр збігання одержують початкові 
значення: 1;1/ =+−< ii pnLLw , де n  - кі-
лькість компонент вхідного вектора X ; L  - 
значення більше одиниці ( 1>L , наприклад, 

2=L ). 
Такий вибір ваг робить навчання стійким. 

Рівень збіжності µ  обирається на основі вимог 
задачі, що розв’язується. При високих значен-
нях цього параметра буде сформована велика 
кількість категорій, до кожної з котрих будуть 
належати тільки дуже схожі вектори. При низь-
кому рівні µ  нейромережа сформує невелику 
кількість категорій з високим ступенем уза-
гальнення. 

Процес навчання здійснюється без вчителя 
на основі самоорганізації. Навчання проводить-
ся для ваг «нейрона-переможця» у випадку як 
успішної, так і неуспішної класифікації. При 
цьому ваги вектора W  прямують до нормалізо-
ваної величини компонент вектора Z : 

∑+−=
k

kii zLLzw )1/()( . 

Вектор з великою кількістю одиниць приво-
дять до невеликих значень ваг w  і навпаки. 

Таким чином, добуток  ∑=⋅ ii zwzw )(  є 
масштабованим. Масштабування призводить до 
того, що можливе правильне розрізнення век-
торів, навіть, якщо один з них є підмножиною 
іншого. 

Для того, щоб була можливість вибору певного 
набору ознак, за якими класифікуються об’єкти, а 
також наявна  можливість автоматизації цього про-
цеу, у СППР необхідно закласти алгоритм форму-  
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Рис. 5. Множини суб’єктів, об’єктів, ознак та їх значень 
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вання категорій об’єктів за будь-якими ознака-
ми. Такий алгоритм повинен автоматично гру-
пувати суб’єкти в залежності від обраного на-
бору категорій об’єктів. Він також повинен пе-
редбачати як ієрархічну підлеглість ознак, так і 
обирати будь-які ознаки, котрі нас цікавлять. 

Конкретну постановку задачі вибору набору 
ознак, за якими класифікуються об’єкти, здійс-
нимо наступним чином. Визначимо кінцеву 
множину },1,{ niQA i == . Множину A  будемо 
називати множиною об’єктів чи класом A . 
Об’єктами чи екземплярами класу називати-
мемо елементи цієї множини, а номери i -ті  
елементів – ідентифікаторами цих об’єктів. 

Припустимо, що у кожного об’єкта існує ряд 
характеристик, які назвемо його ознаками. 
Окремі ознаки можуть бути спільними для всіх 
елементів множини A , а інші - тільки для пев-
ної підмножини елементів A . Множину всіх 
ознак позначимо K , а її елементи відповідно - 

jk .  
Будемо вважати, що між A  і K  встановлено 

відношення θ  (кожному елементу множини A  
відповідає певна кількість ознак – елементів 
множини K ). Якщо Kk∈  відповідає елементу 

Aa∈ , то 1),( =θ ka , у протилежному випадку 
0),( =θ ka . 

Певне значення функції ),( ji kal  (рис. 3), 
котра визначена на добутку множин A  і K , 
ставить у відповідність об’єкту ia  і його ознаці 

jk  деяке значення mjk  цієї ознаки для об’єкта 

ia . Область визначення функції l  співпадає з 
множиною пар ),( ka , для котрих 1),( =θ ka . 
Множина L  (рис. 5) є областю значень функції 

),( kal . Назвемо її множиною значень ознак. 
Множина });({ AaakalL iiiij ∈=  відповідає 

набору значень ознаки ik . При цьому iLL ∪=  і 

21,,21 jjLL jj ∀∅=∩ . 

Деяку множину B  назвемо множиною 
суб’єктів. На добутку множин A  і B  визначена 
функція ваги ),( ri baw , котра ставить кожній 
парі у відповідність певне значення riw  ваги 
об’єкта для суб’єкта. 

Розглянемо певну множину AAi ⊆ . Кож-
ному суб’єкту kb  ставиться у відповідність ва-
га множини iA  для цього суб’єкта: 

∑==
n

knkiki bawbAWW ),(),( ,  

для всіх in Aa ∈ . 
Необхідно виділити всі можливі множини 

iA , кожна з яких характеризується об’єктами 
певного набору ознак та їх значень, що входять 
в неї. Такі множини назвемо категоріями 
об’єктів. Для цього потрібно описати відно-
шення між множинами A , L  і K , тобто від-
стежити всі можливі сполучення ознак та їх 
значень у об’єктів. У подальшому обираємо 
повний набір категорій, виділяємо групи 
суб’єктів з близькими ваговими коефіцієнтами 
категорій. 

Взагалі, необхідно вказати способи вибору 
категорій для цієї мети. Необхідно також вказа-
ти методи групування суб’єктів за вагами обра-
них категорій. 

Правила, за якими будуються відношення 
між множинами об’єктів, ознак та їх значень 
називають алгоритмами класифікації об’єктів 
за категоріями. Вони в більшості мають склад-
ну логічну структуру. Наявність у об’єкта пев-
ної ознаки ik  може бути зумовлена значенням 
деякої іншої ознаки jk  або значеннями кількох 
ознак. У такому разі задача побудови алгорит-
му класифікації стає неформалізованою або 
важкоформалізованою. Не розв’язуються такі 
задачі спільним описом множин L  і K  у ви-
гляді орієнтованого дводольного графа (графа 
ієрархії ознак чи дерева ознак) (рис. 6). 
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      Рис. 6. Дерево ознак об’єктів 
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Наведений приклад показує, що задача оцін-
ки ефективності за кількома ознаками, коли вона 
вирішується на основі дерева ознак, є важкофо-
рмалізованою, особливо при збільшенні кількос-
ті ознак та кількості значень  кожної ознаки. То-
му розв’язок таких задач є досить складним, а 
інколи і проблемним. Автоматизація  розв’язку 
таких задач можлива тільки на основі розробле-
ного алгоритму класифікації об’єктів, який, в 
свою чергу, побудований  на  індивідуальному 
розв’язку кожної задачі окремо, і яким не можна 
передбачити відстеження різноманітних сполу-
чень ознак та їх значень у об’єктів. 

Вищезгадане спонукає на інші методи 
розв’язків задач, що розглядаються. Одним з 
таких є розроблений метод оцінки ефективності 
постачальників щодо комплектуючих процесу 
виробництва взуття, що ґрунтується на його 
моделюванні на основі штучних нейронних ме-
реж (ШНМ).  

 
Висновки 
1. Розроблено структурну та функційну схе-

ми інтелектуальної СППР, у якій, на відміну від 
раніше відомих СППР, блок логічного виснов-
ку замінено комбінованою штучною мережею, 
де ШНМ ART-1 і ШНМ Хопфілда мають спі-
льний шар нейронів. Це дає можливість обчис-
лювати ефективні варіанти рішень та знаходити 
оптимальне рішення. 

2. Автоматизовано операції кластеризації 
критеріальних ознак та формування їх у векто-
ри з метою можливості їх опрацювання за до-
помогою ШНМ та спрощення подання апріор-
ної інформації для підвищення ефективності 
процесу матеріального забезпечення виробниц-
тва взуття. 

3. Запропонований підхід дав можливість 
ефективно масштабувати і кластеризувати вхі-
дну інформацію, що підвищує достовірність 
прийнятих СППР рішень.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОТИРИЗИКОВОГО ПЛАНУ-

ВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ МОДУЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

 
Пропонується інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу 

в умовах модульно-рейтингової системи навчання, яка дозволяє покращити засвоєння навчаль-
ного матеріалу студентами завдяки врахуванню логічних взаємозв’язків між модулями дисци-
плін, збільшити обсяги навчального матеріалу, що викладається, за рахунок мінімізації кілько-
сті повторень тем дисциплін, підвищити ступінь автоматизації роботи викладачів по плануван-
ню та наповненню модулів дисциплін.  

Information technology is offered risk of planning of educational process in the conditions of the 
module-rating system of studies, which allows to improve mastering of educational material by stu-
dents due to the account of logical intercommunications between the modules of disciplines, multiply 
the volumes of educational material, that is laid out, due to minimization of amount of reiterations of 
themes of disciplines, to promote the degree of automation of work of teachers on planning and filling 
of the modules of disciplines.  

Вступ 
Однією із передумов входження України до 

єдиного європейського та світового освітнього і 
наукового простору є реалізація системою ви-
щої освіти України основних ідей, сформульо-
ваних Болонською декларацією 1999 року та 
іншими документами Болонського процесу. 

Впровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу (КМСОНП) у 
вищих закладах України проводиться згідно 
Програми заходів щодо реалізації положень 
Болонської декларації в системі вищої освіти 
України [1]. 

Основні принципи впровадження моду-
льно-рейтингової системи організації навчаль-
ного процесу такі:  
– принцип модульності, який визначає підхід 
до організації оволодіння студентом  модулями 
навчальної дисципліни і проявляється через 
специфічну для модульного навчання організа-
цію методів і прийомів навчально-виховних 

заходів, основним змістом яких є активна само-
стійно-творча пізнавальна діяльність студента; 
– принцип організаційної динамічності, що по-
лягає в забезпеченні можливостей зміни змісту 
навчання з урахуванням динаміки соціального 
замовлення і потреб ринку праці; 
– принцип гнучкості та партнерства, який поля-
гає в побудові системи освіти так, щоб зміст 
навчання й шляхи досягнення цілей освіти та 
професійної підготовки відповідали індивідуа-
льним потребам і можливостям студента. 

Сучасні інформаційні технології управління 
навчальним процесом при модульно-
рейтинговій системі навчання не вирішують 
питання створення гнучкого та динамічного 
змісту навчання, тобто не підтримують другий 
та третій принцип [2]:  
– при формуванні змістових модулів навчаль-
них дисциплін не враховуються логічні між-
предметні зв’язки; 
– не проводиться аналіз повторень інформації 
в різних модулях різних дисциплін, та  не  міні- 
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мізується кількість повторюваної інформації; 
– відсутня можливість вибору чи заміни мо-
дуля на інший; 
– відсутня можливість змінити послідовність 
модулів дисципліни; 
– на етапі планування змісту дисциплін не 
враховуються ризики, які можуть привести до 
невиконання запланованих модулів.  

 
Постановка задачі та її розв'язок 
Сучасний рівень управління вищими навча-

льними закладами як складними системами не-
можливий без використання прогресивних ін-
формаційних технологій для одержання та ана-
лізу інформації з метою підготовки й прийняття 
управлінських рішень, а також для використан-
ня її у самому навчальному процесі. Однією з 
найважливіших задач, що розв’язуються у ви-
щих навчальних закладах (ВНЗ) поряд з основ-
ними - придбанням знань, умінь та навичок ро-
боти з обраної спеціальності, є навчання май-
бутніх фахівців умінню адаптуватися в умовах 
швидкої зміни поколінь техніки і технологій, 
умінню переглядати протягом короткого пері-
оду свої професійні знання, бути орієнтованим 
на безперервність освіти.  

Для рішення цієї проблеми необхідні інно-
ваційні технології навчання, що забезпечують 
необхідний рівень мобільності фахівця. Саме 
тому в систему освіти все більше впроваджу-
ються нові інформаційні технології.   

В зв’язку з цим при переході на модульне 
навчання у ВНЗ постає задача створення нових 
методів та засобів управління навчальним про-
цесом, які дозволять: 
– формувати гнучкий зміст модулів дисцип-
лін; 
– визначати послідовність реалізації модулів; 
– оцінювати рівень навчання студента за мо-
дулями; 
– визначати рейтингову оцінку студента (як 
проміжну, так і семестрову).  

В статті вирішується задача розробки 
інформаційної технології протиризикового 
планування навчального процесу в умовах 
модульно–рейтингової системи навчання. 

Розроблена інформаційна технологія проти-
ризикового планування навчального процесу в 
умовах модульно-рейтингової системи навчан-
ня має такі етапи (рис.1): 

1. На основі стандарту спеціальності розро-
бляється навчальний план, де міститься перелік 

дисциплін. На основі навчального плану реалі-
зується робочий план, обсяг навчального нава-
нтаження.  

Розробкою навчального плану займається 
навчально-організаційний департамент до яко-
го входять: методист, диспетчер, розклад. Об-
сяг навчального навантаження отримує кожен 
факультет, деканат, кафедра. 

2. Кожен викладач на основі обсягу навча-
льного навантаження формує робочу програму 
з модулями дисциплін. 

3. Вибір логічно пов’язаних дисциплін. Із 
переліку дисциплін спеціальності за допомогою 
експертного методу викладачами обираються ті 
дисципліни, які логічно пов’язані між собою. 

4. Формування множин модулів логічно 
пов’язаних дисциплін. Множина формується на 
основі навчального плану спеціальності. Поря-
док викладання дисциплін за семестрами від-
повідає навчальному плану і змінювати не мо-
жна. 

5. Формується множина модулів дисципліни 
згідно обсягу дисципліни в аудиторних навча-
льних годинах. 

6. Формується множина логічно пов’язаних 
дисциплін за допомогою експертного методу.  

Експертами виступають викладачі.  
7. Формується множина модулів логічно 

пов’язаних дисциплін за допомогою експертно-
го методу. Експертами виступають викладачі.  

8. Формування графу міжпредметних 
зв’язків створюється за допомогою інформа-
ційної технології автоматизованої системи пла-
нування навчального процесу (АСПНП). 

 9. Проводиться аналіз можливості реалізації 
побудованого графу міжпредметних зв’язків. 
Необхідно перевірити, чи буде виконуватись 
логічна послідовність модулів дисциплін, пока-
зана на графі, при реальному викладанні. 

10. Проводиться автоматичний розрахунок 
ймовірності графу міжпредметних зв’язків, де 
залишаться тільки логічні зв’язки між модуля-
ми. 

11. Викладач формує для кожної дисципліни 
теми модуля за допомогою експертного методу. 

12.Встановлюється ваговий коефіцієнт даної 
теми. 

13.Будується за допомогою АСПНП «Мо-
дуль» граф зв’язності тем дисциплін. На графі 
за допомогою експертного методу викладачами 
встановлюється бажаний порядок викладання 
різних дисциплін для забезпечення логічної 
зв’язності матеріалу. 
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Рис.1 Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно – рейтин-
гової системи навчання (примітка: ГМЗ – граф міжпредметних зв’язків, ГЗТ – граф зв’язності тем). 
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14. Оцінюються ризики експертним методом 
для кожної теми кожного модуля кожної дис-
ципліни. Викладачі в ролі експерта в таблицю 
«Ризики реалізації ГЗМ», «Ризики реалізації 
ГЗТ» . 

15. Рахується ймовірність виникнення ризи-
ків за допомогою  системи «Модуль» [3,4]. 

 
Аналіз одержаних результатів 
При розробці АСПНП „Модуль” був реалі-

зований метод планування структури модулів 
дисциплін з врахуванням ризиків їх реалізації, 
який дозволяє на етапі формування модулів 
дисциплін врахувати міжпредметні зв’язки та 
мінімізувати кількість повторень окремих тем.  

Пропонується побудувати графи зв’язності 
модулів дисциплін на основі графу міжпредме-
тних зв’язків та графів тем дисциплін з вагови-
ми коефіцієнтами кожної теми. Можливість 
вибору викладення тієї чи іншої теми після по-
передньої в залежності від важливості та бажа-
ності читання саме цієї теми робить зміст дис-
ципліни гнучким, що корисне при відсутності 
викладача та необхідності заміни модуля іншим 
або теми іншою [5]. 

Ефективність даної системи оцінювалася за 
допомогою методу аналізу ієрархій, запропоно-
ваного Т.Л. Саати, заснований на парних порі-
вняннях альтернативних варіантів за різними 
критеріями і наступним ранжируванням набору 
альтернатив за всіма критеріями і цілями. Спів-
відношення між критеріями враховується шля-
хом побудови ієрархії критеріїв і застосуванням 
парних порівнянь для виявлення важливості 
критеріїв і підкритеріїв. Метод відрізняється 
простотою і дає задовільну відповідність інтуї-
тивним представленням, не вимагає спрощення 
структури задачі, ефективніше за інші аналіти-
чні інструменти дозволяє враховувати вплив 
усіляких факторів на вибір рішення. 
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СИСТЕМА  ІДЕНТИФІКАЦІЇ  ПРИХОВАНИХ  ТИПОВИХ  
ПОМИЛОК  ПРОЕКТУВАННЯ  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   

В статті описано типові помилки проектування програмного забезпечення за Алленом [1], 
описано методи та операції виявлення типових помилок проектування; наведено поняття рівня 
категорійності прихованих помилок, які залишились у програмному продукті після основного 
тестування, а також поняття та призначення повторного тестування. Призначено рівні катего-
рійності типовим помилкам проектування, які залишились у програмному продукті і стали при-
хованими. Описано систему ідентифікації прихованих типових помилок програмного забезпе-
чення, яка вказує на наявність помилок та інформує про їх рівень категорійності на основі звіту 
про основне тестування програмного продукту. 

In this article typical software designing bugs (bug patterns) by Eric Allen [1], techniques and op-
erations of typical software designing bugs finding are described. Conception of category level of hid-
den bugs, left in software after basic testing, as well as retesting conception and purpose are cited. 
Category level appointed to typical software designing bugs, left in programming tool and turned into 
hidden ones. Hidden typical software designing bugs identification system is described. This system 
indicates bugs presence and informs about their category level on the basis of main software testing 
reports.

Вступ 
Надійність і достовірність роботи сучасних 

мікропроцесорних пристроїв, комп’ютерів та 
комп’ютерних систем є запорукою успішного 
вирішення задач, що розв’язуються ними, та 
довготривалої їх експлуатації. Одним з основ-
них засобів, за допомогою котрого досягається 
висока надійність правильного функціювання 
обчислювальної техніки та вірність розв’язку 
прикладних задач, є діагностування програмно-
го забезпечення (ПЗ) на різних етапах його 
життєвого циклу, зокрема, на етапах проекту-
вання, розробки та експлуатації. 

Однією з основних складових діагностуван-
ня ПЗ є тестування як процес виявлення поми-
лок у програмах. Його роль тим більше зростає 
в зв’язку з тим, що ПЗ сучасних комп’ютерних 
систем є досить складним і не може бути без-
дефектним. Причиною невиявлення помилок у 
розроблюваному ПЗ  швидше за все слід вважа-
ти недосконалість тестів, а не бездефектність 
програми.  

Виявлення недоліків методів та засобів тес-
тування ПЗ, у тому числі ідентифікація прихо-
ваних помилок програмних продуктів, є  актуа-

льною задачею розвитку методів тестування 
ПЗ, що підвищує його достовірність. 

 
Типові помилки проектування програм-
ного забезпечення за Алленом 
Ерік Аллен під програмним дефектом розу-

міє “поведінку програми, яка відхиляється від 
поведінки, визначеної специфікацією” [1]. Під 
це визначення не підпадають: низька продукти-
вність, нефективний або незручний користува-
цький інтерфейс; недостатня функційність, від-
сутність будь-якої функції, що не входить до 
специфікації програми.  

Ерік Аллен виділяє наступні різновиди ти-
пових помилок проектування програмного за-
безпечення [1]:  
– “Фальшива черепиця”. Програма поводить 
себе так, як ніби виправлена раніше помилка 
залишилась на своєму місці. Причиною такої 
поведінки є той факт, що принаймні одна копія 
розтиражованого фрагменту програми містить 
дефект, виправлений в інших копіях. 
– Нульові вказівники (Null Pointer) та нульове 
виключення (NullPointerException). Виникають 
внаслідок присвоєння змінним, на які вони вка-
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зують, нульового значення; такі вказівники не-
інформативні та невловимі, можуть призводити 
до дуже серйозних помилок та дефектів про-
грами. 
– “Незакріплений компонент”. Виникає при ви-
значенні рекурсивного типу даних таким чи-
ном, що деяким базовим випадкам визначення 
не виділяються власні класи. Замість того в різ-
ні вкладені типи даних вставляються нульові 
вказівники, після чого екземпляри типів даних 
використовуються так, як ніби ці нульові вказі-
вники були заповнені відповідним чином.    
– “Нульовий прапорець”. Важко діагностоване 
виключення. Причиною є те, що викликаючі 
методи не перевіряють значення, що поверта-
ється, на рівність нулю. Симптомом є той факт, 
що блок програми, в якій використовується ну-
льовий вказівник як ознака виключної ситуації, 
сигналізує виключенням NullPointerException. 
– “Подвійний спуск”. Програма рекурсивно 
спускається по складеній структурі даних, так 
що за один рекурсивний виклик виконується 
більше, ніж один крок донизу. Причиною є той 
факт, що фрагмент програми спускається на 
два рівні за одне звертання до методу баз від-
повідної обробки другого спуску.  
– “Фальшиве представлення”. Програма, яка 
використовує графічний користувацький ін-
терфейс, проходить набір тестів, але потім про-
являє поведінку, яку ці тести повинні були за-
боронити. Причиною є те, що тести перевіря-
ють лише аспекти моделі напряму. Представ-
лення ж моделі відокремлено від самої моделі, 
тому зміна стану моделі не завжди відповідним 
чином відображається в її представленні. 
– “Шкідливі дані”. Дуже важко дістатись до іс-
тинної причини незапланованого функціюван-
ня програми, коли вона невірно функціює через 
помилки в даних. Симптоми такої помилки – 
програма, яка зберігає складні дані та керує 
ними, несподівано починає невірно функціюва-
ти, виконуючи завдання, схоже на інші задачі, 
виконання яких не викликає проблем. Причи-
ною такої неполадки є пошкодження синтакси-
су чи семантики деяких внутрішніх даних. 
– “Зламаний діспатч”. Виникає при користу-
ванні поліморфізмом наслідування в комбінації 
зі статичним перевантаженням. Симптоми – 
одразу після перевантаження методу, раптово 
не працює тест для програми, яку ви не зміню-
вали. Причина – перевантаження методу при-
звело до того, що метод, який не змінювався, 
почав викликати не той метод, який було за-

плановано.  
– “Тип-самозванець”. Коли для того, щоб розрі-
зняти типи об'єктів використовуються спеціа-
льні тегові поля, можуть виникати помилки, 
при яких теги невірно помічають дані. Симп-
томи – програма однаковим чином обробляє 
принципово різні типи даних або не розпізнає 
певні типи даних. Слід підозрювати помилку 
“тип-самозванець”, якщо виникає невідповід-
ність між абстрактним типом даних і тим спо-
собом, яким він обробляється в програмі. 
– “Розщеплений чистильник”. Симптоми – про-
грама некоректно керує ресурсами: програма не 
звільняє всі ресурси (пам'ять, файли, з'єднання 
з базою даних) або звільняє їх надто рано. При-
чина – на деяких шляхах виконання програми 
ресурси не звільняються рівно один раз, як це 
повинно бути.  
– “Фіктивна реалізація”. Важко діагностований 
різновид помилок. Симптоми – клієнтський 
клас, який працює з вказаним інтерфейсом, не 
вірно працює, якщо використовується певна 
реалізація цього інтерфейсу. Причина – реалі-
зація інтерфейсу не задовольняє деяким інварі-
антам, які містяться в ньому.  
– “Осиротілий потік”. Багатопоточна програма 
є недетермінованою, тому ймовірність появи 
помилок в ній досить висока, більш того, поми-
лки, які виникають в такій програмі, набагато 
складніше відтворити, а, отже, й виправити. 
Симптоми – багатопоточна програма “зависає”, 
а вміст стеку виводиться в стандартний при-
стрій для виведення повідомлень про помилки. 
Причина – різні потоки програми зупинились в 
очікуванні вхідних даних від потоку, який при-
пинив роботу, після того як було ініційовано 
виключення, що не перехоплюється. 
– “Недостатня ініціалізація”. Досить часто мо-
жна побачити визначення класу, в якому конс-
труктор класу приймає недостатню кількість 
аргументів для коректної ініціалізації всіх полів 
класу. При використанні подібних конструкто-
рів клієнтські класи повинні ініціалізувати об'-
єкти в декілька етапів. Така ініціалізація екзем-
пляру являє собою процес, який може призво-
дити до виникнення багатьох помилок. Симп-
томи – виключення NullPointerException, яке 
виникає при звертанні до одного з неініціалізо-
ваних полів. Причина – клас, конструктори 
якого не ініціалізують всі поля напряму: недо-
статня кількість аргументів конструктора для 
ініціалізації полів класу; програмістом пропу-
щено один з етапів ініціалізації; кроки ініціалі-
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зації можуть бути залежними один від одного, 
але виконані програмістом в невірному поряд-
ку; може бути змінено ініціалізований клас.  
– Помилки, пов’язані з залежністю від платфо-
рми. Такі помилки можуть бути залежними від 
виробника, від версії, від операційної системи. 
Виникають через різні правила поведінки апа-
ратури різних виробників, різних версій про-
грамного забезпечення та різних операційних 
систем. Найбільш поширені помилки, залежні 
від версій. 
 

Методи та операції виявлення типових 
помилок проектування ПЗ 
Для виявлення типових помилок проекту-

вання ПЗ вживаються наступні методи та опе-
рації: 
– «Фальшива черепиця» – по можливості виді-
лення спільних фрагментів програми; перевірка 
всіх схожих фрагментів програми з метою ви-
явлення розбіжностей між ними.  
– Нульові вказівники та нульове виключення – 
перевірка, чи не дорівнюють нулю змінні, на 
які вказують будь-які вказівники. 
– «Незакріплений компонент» – перевірка, чи 
представлені базові випадки; перевірка базових 
випадків на не протиріччя; перевірка на прави-
льність використання нульових вказівників; пе-
ревірка на заповнення певних екземплярів ти-
пів даних. 
– «Нульовий прапорець» – перевірка на виклю-
чні ситуації; перевірка значень, що поверта-
ються, на рівність нулю. 
– «Подвійний спуск» – виділення фрагменту 
програми, який відповідає за перетворення ти-
пу, в окремі методи кожного класу; перевірка 
інваріантів на успішність перетворення типів; 
«запакування» кожного оператора перетворен-
ня типів у перевірку instanceof; перевірка всіх 
рекурсивних викликів на факт спуску по скла-
деній структурі даних не більше, ніж на один 
крок. 
– «Фальшиве представлення» – незалежне тес-
тування моделі і представлення, а також тесту-
вання їх комбінації; перевірка не лише аспектів 
моделі напряму, а і представлення моделі. 
– «Шкідливі дані» – тестування на цілісність 
даних; перевірка цілісності тих даних, що за-
лишились після видалення існуючих пошко-
джених даних; граматичний розбір вхідних да-
них; контроль типів з метою перевірки цілісно-
сті програми на семантичному рівні; перевірка 

цілісності даних в режимі offline; перевірка 
синтаксису внутрішніх даних; перевірка семан-
тики внутрішніх даних. 
– «Зламаний діспатч» – перегляд набору мето-
дів, наданих різними класами; виявлення фраг-
менту програми, який не був змінений, але його 
тест сигналізує про неполадки; перевірка мето-
ду після його перевантаження. 
– «Тип-самозванець» – розподіл принципово 
різних типів даних на окремі класи з метою ви-
явлення помилки обробки різних типів даних 
однаковим невірним чином або не розпізнаван-
ня певних типів даних; перевірка абстрактного 
типу даних та способу його обробки в програмі 
на відповідність. 
– «Розщеплений чистильник» – перевірка, чи 
відбувається звільнення кожного ресурсу і чи 
відбувається воно лише один раз. 
– «Фіктивна реалізація» – перевірка початкової 
умови (чи виконана деяка умова до входження 
в програмний блок); перевірка вихідної умови 
(чи виконана деяка умова на виході з програм-
ного блоку); перевірка інваріанту (чи виконана 
деяка умова під час виконання програмного 
блоку); блочне тестування з метою визначення, 
чи виконуються додаткові інваріанти інтерфей-
су.  
– «Осиротілий потік» – знаходження помилки в 
потоці, який некоректно працює або «завис»; 
перевірка на перехоплення виключень, ініційо-
ваних у різних потоках, до припинення роботи; 
блочне тестування з метою виявлення помилок 
у багатопотокових додатках; перевірка, чи жо-
ден потік не зупинився в очікуванні вхідних 
даних. 
– «Недостатня ініціалізація» – перевірка, чи 
приймає конструктор достатню кількість аргу-
ментів для ініціалізації полів класу; перевірка, 
чи не пропущено жоден етап ініціалізації; пере-
вірка, чи не виконано залежні кроки ініціаліза-
ції в невірному порядку; перевірка, чи не змі-
нився ініційований клас.  
– Помилки, пов’язані з платформою – перевір-
ка, чи всі функції програмного продукту під-
тримуються тією платформою (виробник, вер-
сія, операційна система), на якій повинен пра-
цювати даний програмний продукт. 

 
Прихованість помилок та рівні катего-
рійності прихованих помилок 
Прихованою помилкою назвемо будь-яку 

помилку ПЗ, що залишилась у програмному 
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продукті після його діагностування у процесі 
розроблення та налагодження. Приховані по-
милки відрізняються від виявлених тим, що во-
ни на певний момент часу після діагностування 
у процесі розроблення та налагодження ПЗ іс-
нують і ще не виявлені. При цьому помилки, 
зумовлені дефектом, певним чином впливають 
на систему через програмне забезпечення 

Виявлення прихованих помилок проводить-
ся після розроблення і налагодження ПЗ, де те-
стування програм здійснювалось як часткова 
технологічна операція під час цих процесів 
(етапів). Вважатимемо його окремим техноло-
гічним процесом. У такому разі умовно розді-
лимо тестування на два види: основне та по-
вторне. 
Основним тестуванням вважатимемо тесту-

вання дефектів (помилок), яке здійснюється на 
етапах розроблення та налагодження ПЗ і є час-
тковою складовою цих процесів. 
Повторним тестуванням вважатимемо тес-

тування з метою виявлення прихованих поми-
лок, яке здійснюється після розроблення та на-
лагодження ПЗ і є окремим технологічним про-
цесом.  

Повторне тестування здійснюється на етапі 
вхідного контролю, який здійснює замовник, 
тобто допомагає замовнику оцінити якість тес-
тування програмного забезечення, яке прийма-
ється, і вказує на наявність в ньому прихованих 
помилок. 

Щодо розподілу помилок ПЗ взагалі за їх 
видами і впливом на роботу комп’ютерних сис-
тем, то в літературі відомий їх розподіл за пріо-
ритетами і категоріями [2]. Розподіл помилок за 
пріоритетами здійснюється у відповідності до 
нормативів з визначення рівня серйозності по-
милок.  

Проведемо уточнення цього підходу щодо 
опису прихованих помилок ПЗ [3, 4]. Всі при-
ховані помилки розподілимо за видами на не-
значні (НПП), помірні (ППП), серйозні (СПП) 
та катастрофічні (КПП) приховані помилки.  
Незначними прихованими помилками (НПП) 

програмного забезпечення вважатимемо такі, 
що не впливають на дії користувача, а програ-
мний продукт з їх наявністю придатний для ви-
користання. 
Помірними прихованими помилками (ППП) 

програмного забезпечення вважатимемо такі, 
що впливають на дії користувача. Програмний 
продукт з їх наявністю придатний для викорис-
тання з частковою втратою функційності. 

Серйозними прихованими помилками (СПП) 
програмного забезпечення вважатимемо такі, 
що призводять до помилкових результатів, вна-
слідок чого програмний продукт непридатний 
до використання. 
Катастрофічними прихованими помилками 

(КПП) програмного забезпечення вважатимемо 
такі, що призводять до спотворення інформації 
(даних), внаслідок чого програмний продукт 
непридатний до використання і намагання його 
опрацювати призводить до відмови програмної 
системи. 

Незначним прихованим помилкам присвої-
мо найнижчий рівень категорійності (РК) – пе-
рший. Помірним прихованим помилкам при-
своїмо, відповідно, рівень 2; серйозним – рівень 
3. Найвищим рівнем вважатимемо катастрофі-
чний – рівень 4. Таким чином, рівнів прихова-
них помилок буде чотири. 

 
Рівні категорійності прихованих типових 
помилок проектування програмного за-
безпечення 
Відповідно вищеописані типові помилки 

проектування, які залишаються в програмному 
продукті після його основного тестування і пе-
реходять в розряд прихованих, за допомогою 
групи експертів з 9 експертів провідної фірми-
розробника програмного забезпечення Sitronics 
Telecom Solutions (Хмельницька філія), можна 
віднести до наступних рівнів категорійності:  

– “Фальшива черепиця” – рідко переходить 
в розряд прихованих, помірна прихована поми-
лка (2 РК), оскільки досить швидко проявляєть-
ся в поведінці програми. 

– Нульові вказівники та нульове виключення 
– більшість крахів програм пов'язані якраз з та-
кими різновидом помилок, тому таку помилку 
можна віднести до катастрофічних прихованих 
помилок (4 РК). 

– “Незакріплений компонент” – помірна 
прихована помилка (2 РК). 

– “Нульовий прапорець” – серйозна прихо-
вана помилка (3 РК). 

– “Подвійний спуск” – помірна прихована 
помилка (2 РК). 

– “Фальшиве представлення” – дуже часто 
переходить в розряд прихованих помилок, сер-
йозна прихована помилка (3 РК). 

– “Шкідливі дані” – дуже часто переходять в 
розряд прихованих помилок, оскільки не всі 
функції звертаються до пошкоджених даних, 
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які знаходяться в системі невизначено довго, не 
завдаючи шкоди, доки не відбудеться звертання 
до небезпечного біту даних; катастрофічна 
прихована помилка (4 РК). 

– “Зламаний діспатч” – складно діагносто-
вана помилка, оскільки такі помилки можуть 
з'являтись при додаванні нових методів, при-
чому програма може продовжувати роботу 
протягом деякого часу, доки не виявиться дана 
проблема, тому такі помилки часто переходять 
в розряд прихованих помилок; помірна прихо-
вана помилка (2 РК). 

– “Тип-самозванець” – рідко переходить в 
розряд прихованих; незначна прихована поми-
лка (1 РК). 

– “Розщеплений чистильник” – помірна при-
хована помилка (2 РК). 

– “Фіктивна реалізація” – дуже часто пере-
ходить в розряд прихованих помилок, оскільки 
може залишатися непоміченою, доки рідко ви-
конуваний шлях програми не виявить її; катас-
трофічна прихована помилка (4 РК). 

– “Осиротілий потік” – серйозна прихована 
помилка (3 РК). 

– “Недостатня ініціалізація” – серйозна при-
хована помилка (3 РК). 

– Помилки, по'язані з залежністю від плат-
форми рідко стають прихованими помилками; 
це катастрофічні приховані помилки (4 РК). 

 
Система ідентифікації прихованих типо-
вих помилок програмного забезпечення 
Розроблено структурну схему системи [5, 6] 

ідентифікації прихованих помилок програмно-
го забезпечення (рис.1).  

Система ідентифікації прихованих помилок 
програмного забезпечення складається з насту-
пних компонентів: 

 
Рис.1. Структурна схема системи ідентифікації 
прихованих типових помилок проектування про-
грамного забезпечення 

– блок збору – передачі даних підключає нада-
ний користувачем файл з результатами основ-
ного тестування, представленими у вигляді жу-
рналу “Метод тестування – Операція тестуван-
ня – Різновид виявленої типової помилки прое-
ктування”; 
– кодувальник виконує перетворення вхідних 
даних з лінгвістичної форми представлення в 
кількісну форму за допомогою таблиць присво-
єння номерів методам, операціям основного те-
стування та різновидам типових помилок прое-
ктування бази знань, заповнення таблиці кіль-
кісного представлення вхідних даних бази 
знань вхідними даними та формування вхідних 
векторів для модуля вирішувача. Кодувальник 
також перевіряє вхідні дані на правильність та 
достатність при формуванні вхідних векторів. 
Якщо дані недостатні або вони невірні, то ко-
дувальник передає динамічному довідникові 
своє повідомлення з пропозицією сформувати 
ще один файл такої ж форми, як і попередній, з 
додатковими результатами, що перетворюють-
ся в кількісну форму аналогічно даним основ-
ного файлу, після чого заносяться в базу знань. 
Здійснюється заповнення бази знань вихідними 
даними, перетворення результуючих векторів 
вирішувача з кількісної в лінгвістичну форму за 
допомогою таблиці присвоєння номерів рівням 
категорійності прихованих помилок бази знань 
та передачу їх модулю опрацювання результа-
тів роботи вирішувача; 
– база знань містить: таблиці присвоєння номе-
рів методам і операціям основного тестування, 
різновидам типовиих виявлених помилок прое-
ктування та присвоєння номерів рівням катего-
рійності прихованих помилок; таблицю кількі-
сного представлення вхідних даних, в якій міс-
тяться вхідні дані, перетворені кодувальником 
в кількісну форму; таблицю текстового пред-
ставлення результуючих векторів вирішувача 
(ШНМ), в якій представлені результуючі век-
тори, перетворені кодувальником у лінгвістич-
ну форму; таблиці відповідності методу основ-
ного тестування, операцій основного тестуван-
ня, типів виявлених під час основного тесту-
вання помилок, відповідності між номером ме-
тодів тестування ПЗ та рівнем категорійності 
прихованих помилок ПЗ, відповідності між 
операціями тестування ПЗ та рівнем категорій-
ності прихованих помилок, на основі яких сис-
тема формує висновок про метод, яким рекоме-
ндується проводити повторне тестування при-
кладного ПЗ, а також правила для формування 
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висновку про необхідність та метод повторного 
тестування;  
– вирішувач – це штучна нейронна мережа [3, 
4, 5], на входи якої подається інформація про 
методи і операції основного тестування та різ-
новиди виявлених під час основного тестування 
типових помилок проектування, а на виході 
одержується рівень категорійності прихованих 
помилок; 
– модуль опрацювання результатів роботи ви-
рішувача на основі правил та таблиці результа-
тів роботи вирішувача, взятих з бази знань, ге-
нерує висновок про необхідність та метод по-
вторного тестування, який передається корис-
тувачу через кодувальник, динамічний довід-
ник та діалоговий компонент; 
– динамічний довідник надає користувачу дові-
дку про формат вхідного файлу, про відомі сис-
темі методи і операції основного тестування 
ПЗ, різновиди типових виявлених під час осно-
вного тестування помилок проектування ПЗ, а 
також представляє в наглядній формі всі повід-
омлення будь-якого з компонентів системи; 
– діалоговий компонент –візуалізує повідом-
лення динамічного довідника та видає їх корис-
тувачу у зручній для сприйняття формі.  

Запропонована система ідентифікації прихо-
ваних помилок програмного забезпечення до-
зволяє користувачу, на основі звіту про резуль-
тати основного тестування, одержати висновок 
про необхідність повторного тестування, а са-
ме: про наявність у програмному забезпеченні 
прихованих типових помилок проектування та 
про метод, яким рекомендується здійснювати 
повторне тестування.  

Систему ідентифікації прихованих помилок 
програмного забезпечення було реалізовано в 
Borland C++ Builder 6.0 із застосуванням сис-
теми управління базами даних Paradox7. 

Після активізації системи користувачем на 
екрані з’являється діалогове вікно (рис.2). 

При натисканні в першому діалоговому вік-
ні кнопки “ВВЕДЕННЯ ЗВІТУ” користувач має 
змогу подати по рядку звіт у систему повторно-
го тестування прикладного програмного забез-
печення.  

Після введення одного рядка звіту потрібно 
натиснути кнопку “Запам’ятати обрані дані”, яка 
дозволяє перетворити обрані текстові дані в кі-
лькісну форму. Після цього натискаємо кнопку 
“Наступний рядок” для введення наступного ря-
дка звіту. Якщо ж введення звіту закінчено, по-
трібно натиснути кнопку “Закінчити введення 

Рис.2. Перше діалогове вікно системи ідентифікації 
прихованих типових помилок проектування 
програмного забезпечення 

 
звіту і передати введений звіт на вирішувач”. 

Для формування висновку вводяться вели-
чини порогових значень кількостей помилок 
кожного рівня категорійності. 

Порогові значення вводяться на основі еври-
стичних оцінок, зроблених на основі опрацю-
вання експертної інформації, наступним чином: 

1. Якщо кількість помилок 4-го рівня кате-
горійності (катастрофічних) перевищує 1, то 
повторне тестування необхідне за причини мо-
жливості відмови програмної системи. 

2. Якщо кількість помилок 3-го рівня кате-
горійності (серйозних) перевищує 2, то повтор-
не тестування необхідне за причини виникнен-
ня помилок вищого рівня категорійності. 

3. Якщо кількість помилок 2-го рівня кате-
горійності (помірні) дорівнює або перевищує 
50% від загальної кількості виявлених під час 
основного тестування помилок, то повторне те-
стування необхідне за причини виникнення по-
милок вищих рівнів категорійності. 

4. Якщо кількість помилок 1-го рівня кате-
горійності (незначні) дорівнює або перевищує 
75% від загальної кількості виявлених під час 
основного тестування помилок, то повторне те-
стування необхідне за причини виникнення по-
милок вищих рівнів категорійності. 

Після аналізу поданого в систему звіту ос-
новного тестування із застосуванням введених 
порогових значень система видає висновок, по-
трібне чи не потрібне повторне тестування і ре-
комендує метод проведення повторного тесту-
вання, якщо воно потрібне. 

 
Висновки 
В статті проаналізовано типові помилки 

проектування програмного забезпечення за Ал-
леном, їх симптоми прояву та причини появи. 
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На основі причин появи сформовано методи  та 
операції виявлення типових помилок проекту-
вання програмних продуктів, потрібні для 
створення таблиць бази знань системи іденти-
фікації прихованих типових помилок проекту-
вання програмного забезпечення. Введено по-
няття прихованої помилки, рівнів категорійнос-
ті прихованих типових помилок проектування 
ПЗ, а також поняття та призначення повторного 
тестування. На основі експертних даних прихо-
ваним типовим помилкам проектування ПЗ 
призначено рівні категорійності, які необхідні 
для навчання ШНМ, що входить до складу сис-
теми ідентифікації прихованих типових поми-
лок проектування програмного забезпечення, та 
для визначення системою, чи потрібне повтор-
не тестування даного програмного продукту. 
Створено структуру системи ідентифікації при-
хованих типових помилок проектування про-
грамного забезпечення, яка на основі опрацю-
вання звіту основного тестування програмного 
продукту дає висновок про необхідність повто-
рного тестування та його методи. 
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В статье описаны типичные ошибки проектиро-
вания программного обеспечения по Алену [1], опи-
саны методы и операции выявления типичных оши-
бок проектирования, приведены понятия уровня ка-
тегорийности скрытых ошибок, которые остались в 
программном продукте после основного тестирова-
ния, а также понятие и назначене повторного тести-
рования. Назначены уровни категорийности типич-
ным ошибкам проектирования, которые остались в 
программном продукте и стали скрытыми. Описана 
система идентификации скрытых типичных ошибок 
программного обеспечения, которая указывает на 
наличие ошибок и информирует об их уровне кате-
горийности на основе отчета об основном тестиро-
вании программного продукта. 
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VIRTUAL  ENVIRONMENTS  ACCESING  TECHNIQUES  FOR  
COMPLEX GRAPHIC  OBJECTS  ASSEMBLY  WITH  APPLICATIONS  

IN HYSTORICAL  MONUMENTS  RECONSTRUCTION 

Virtual reality (VR) is a technology which allows a user to interact with a computer-simulated en-
vironment, whether it is a real or imagined one. Herein the application that recreates a national monu-
ment from the North Eastern Romania (the Medieval Citadel of Suceava) by means of Virtual Reality 
Technologies is presented. This application is a functional component of the Sim-Space - Multi-
sensorial simulator for the navigation inside virtual environments, based on virtual reality technolo-
gies. Sim-Space is a software system used for implementing projects created by researchers from 
Suceava, Iasi and Bucharest. The Sim-Space system proposes assisting knowledge by experiment in 
the form of an active virtual trip in a medieval fortress from Moldova, the Suceava Medieval Citadel. 
It promotes Romanian culture and history education as a part of the European and universal heritage. 
Physical reconstruction of monuments in ruin is expensive and endangers the objectives' authenticity. 
Virtually restoring a cultural and historic monument based on old pictures and existing fragments 
solves cost problems while allowing almost limitless access. 

Віртуальна реальність (ВР) – технологія, що дозволяє користувачу взаємодіяти з 
комп’ютерно-модельованим середовещем, реальним або уявним. В роботі представлена при-
кладна програма, що відтворює національний пам’ятник Північно-Східної Румунії (середньові-
чна фортеця у Сучаві) за допомогою технології ВР. Дана прикладна програма є функціональ-
ним компонентом стимулятора Sim-Space - Multi-sensorial для навігації по віртуальному сере-
довищу, на основі технології ВР. Sim-Space  є прикладною системою, яка використовується для 
реалізації проектів, створюваних дослідниками Сучави та Бухареста. Система Sim-Space забез-
печує додаткові експериментальні знання у формі активної віртуальної подорожі по середньо-
вічній фортеці Молдови, Сучавської середньовічної фортеці. Вона сприяє поширенню румун-
ської культурної та історичної освіти, як частини європейського та світового спадку. Відтво-
рення пам’ятників з руїн потребує значних матеріальних витрат, що затруднює об’єктивне від-
творення оригіналів. Віртуальне відновлення культурних та історичних пам’ятників на основі 
старих картин, існуючих фрагментів вирішує питання вартості, шляхом забезпечення необме-
женого доступу.   

Virtual Reality is defined as a new technology 
which stimulates the mind or senses to create a 
simulation of reality in the imagination. VR is a 
three-dimensional computer generated simulation 
in which the user is able to visualize and manipu-
late the contents of this environment. 

IBM defines virtual reality by purely technical 
criteria: "a human/computer interface which allows 
the user to experiment an interactive three-
dimensional synthesis environment. This artificial 
world contains sounds and objects that simulate the 

real-world. The user, which can influence the vir-
tual surrounding in real-time, dives in a synthetic 
environment that triggers the immersive experi-
ence". 

One of the precursors of VR research, the Ro-
manian Grigore Burdea defines the concept of vir-
tual reality as a "3-I triad", a triangle having each 
side reported to the three fundaments of VR, which 
are Immersion, Interaction and Imagination. 

Some stages of the practical realization of the 
Suceava Medieval Citadel virtual reconstruction 
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application are presented, based on virtual reality 
technologies. 

This application is a functional component of 
the Sim-Space - Multi-sensorial simulator for the 
navigation inside virtual environments, based on 
virtual reality technologies. Sim-Space is a soft-
ware system used for implementing projects cre-
ated by researchers from Suceava, Iasi and Bucha-
rest. The Sim-Space system proposes assisting 
knowledge by experiment in the form of an active 
virtual trip in a medieval fortress from Moldova, 
the Suceava Medieval Citadel. It promotes Roma-
nian culture and history education as a part of the 
European and universal heritage. Physical recon-
struction of monuments in ruin is expensive and 
endangers the objectives' authenticity. Virtually re-
storing a cultural and historic monument based on 
old pictures and existing fragments solves cost 
problems while allowing almost limitless access . 

The Sim-Space project proposes the realization 
of a multi-sensorial simulator to assist knowledge 
by experiment under the form of a active virtual 
trip in a medieval citadel from Moldova, The 
Suceava Crown Citadel. An argument in favor of 
this simulator development was the promotion of 
quality education and instruction in the domain of 
Romanian people's history and culture knowledge, 
as part of European and universal heritage. Physi-
cal reconstruction of monuments in ruin is expen-
sive and endangers the objectives' authenticity. 
There is presented an application that recreates a 
national monument from the North Eastern Roma-
nia (the Medieval Citadel of Suceava) by means of 
Virtual Reality Technologies. This application is a 
functional component of the Sim-Space - Multi-
sensorial simulator for the navigation inside virtual 
environments, based on virtual reality technolo-
gies. Sim-Space is a software system used for im-
plementing projects created by researchers from 
Suceava, Iasi and Bucharest financed by private 
and public funds. 

Computer systems aren't capable to manage and 
transfer the data traffic equivalent to the continual 
flux of stimuli currently received by the human 
senses. The reproduction of the real universe 
would completely saturate, as data traffic, the ac-
tual technological possibilities of the most power-
ful computers. This is why the conception of a vir-
tual world must be simplified, however, just to the 
point in which the virtual environment looses 
credibility and is no longer accepted by the subject. 
To avoid this, 3D graphic tricks are used. 

The technical solutions used to model, develop, 

assemble and render the scenes and objects of the 
virtual reconstruction application are: 

- modeling of objects and 3D scenes: Autodesk 
3D Studio Max (good modeling and physical inter-
action between scenes and objects quality, com-
patibility with other assembling environments); 

- plugin to achieve compatibility between ob-
ject modeling and assembling environment and the 
3D rendering engine: oFusion (exports objects cre-
ated in 3D Sudio Max to Ogre3D format); 

- 3D objects and scene assembling software: 
Blender and Irrlicht (open source solutions); 

- 3D engine: Ogre 3D (open source scene ori-
ented rendering engine). 

 
Fig. 1. Complex scene 3D modeling: Medieval Citadel 
(Wireframe Blender). 
As a demonstration, some 3D objects, models, 

scenes, textures are shown below, mentioning that 
all the over 100 objects and over 25 scenes devel-
oped in order to implement the Suceava Crown 
Citadel virtual reconstruction solution cannot be 
presented here. It is easy to display a simplified 
model with adequate performance. The situation of 
displaying millions polygons, even if they are 
loaded in memory, is not as simple [2], [6]. This 
balance will never be technically possible to 
achieve, because the faster the hardware, the more 
complex and refined the software models will be. 
Data structures were needed to be developed in or-
der to permit the production of acceptable quality 
images, while keeping the resource consumption as 
low as possible. 

Accesing virtual reality environments requires 
more resources than is required for an application 
running on a standard computer system. To assure 
the interaction of the application with the user, 
specific hardware devices were implemented: 
HMD (Head Mounted Display), motion tracker 
and VR Data Glove. 
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A scene is collection of objects, light sources 
and at least one camera position (to describe an 
angle of the environment visualization) [1]. Over 
20 scenes were created in the form of geometri-
cally defined object collections in the three-
dimensional object-space together with the associ-
ated illumination and visualization parameters. The 
rendition is the process consisting in which an ab-
stract description of a scene is converted into an 
image. By rendering, objects are illuminated and 
projected in the image space, where each of the 
pixels color intensity is calculated in order to ob-
tain the visual effect of the final image.  

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Using i-Glasses 3D and VR DataGlove to test 
the application at SSIB Suceava. 
3D image synthesis is a complex operation con-

sisting in two stages: geometry processing and 
rastering (vectors to raster transformation). En-
trance in the rendering pipeline is a description of 
the scene or database generated with the modeling. 
Objects are defined by geometrical parameters 
(scaled values or three-dimensional coordinates) 
and material properties (base colors and the way in 
which light is reflected ore refracted by the ob-
jects). Light sources are defined by position, inten-
sity, color, and the cone of light. 

 
Fig. 3. Simplified image depicting one of the Citadel 
realization stages. 
Objects generated after the modeling process 

using the 3D Studio Max environment are saved 
with *.MAX files format. In order to load these 
files in the Ogre3D created scenes, oFusion ex-
porter is used. This process creates more mesh files 
and one material file for every exported mesh.  

 
Fig. 4. Citadel walls scene rendered by the Sim-Space 
simulator. 
Usage of suggestive names for these files is 

recommended to assist the objects management. 
Although oFusion exports cameras with their 

associated lights, only meshes and materials will 
be exported, the cameras and lights being gener-
ated in the Ogre3D environment and in order to 
better manage the objects and scenes, the exporter 
is to copy the textures in the same directory as the 
other files. In order to avoid loading a large num-
ber of meshes, which would require supplementary 
code generation and rigorous object management, 
all immobile objects of the scene were grouped 
into a single larger object / scene (grouped  objects  
cannot  be  individually  moved,  

 

 
Fig. 5. Powder Room created in 3D Studio Max, then 
generated by the Sim-Space simulator. 
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Fig. 6. Chapel generated by the Sim-Space simulator. 

rotated or scaled; they form a single object to 
which all the operations would be applied). For ex-
ample the initial scene of the Citadel's walls con-
tained over 300 meshes. Beside the large code 
lines number and the difficult management of the 
loaded objects, the problem of their positioning in 
the scene must also be solved. Also, these objects 
make up only a part of the scene, many other 
meshes would be added (supplementary objects 
which would have to be loaded). 

In order to avoid positioning and scening orien-
tation errors, all individually modeled objects are 
positioned in the same position, relative to the 
ground plane as they were placed in the modeling 
stages, all scaling, rotation and moving operations 
affecting the entire ensemble as a single object. Af-
ter the mesh specification, the associated entity 
will be attached to the root node or any other node 
in the scene, which will thus become parent nodes, 
any action being reflected over their child nodes. 
The mesh file contains information referring to the 
material files, so the latter don't need specifications 
in the Ogre3D code. 

The Sim-Space application is a Romanian re-
search achievement, because it applies the modern 
concepts of virtual reality in the domain of culture 
and history knowledge about the Romanian people, 
as a part of universal and European heritage. The 
virtual reconstruction of the Medieval Citadel of 
Suceava is a functional application that offers data 
and information economically accessible by means 
of unconventional, persuasive matters (to anybody, 
anywhere and anytime). 
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Георгіца С. Методики доступу до віртуального се-
редовища для формування складних графічних 
об’єктів з метою застосування у реконструкції іс-
торичних пам’яток 

Штефанеску Б., Чизак А., Янку Е., Лакрару М., 
Георгица С. Методики доступа к виртуальной 
среде для формирования сложных графических 
объектов с целью использования в реконструк-
ции исторических памятников 

Виртуальная реальность (ВР) – технология, по-
зволяющая пользователю взаимодействовать с ком-
пьютерно смоделированной средой, реальной или 
вымышленной. В работе представлена  прикладная 
программа, воспроизводящая национальный памят-
ник Северо-Восточной Румынии (средневековая 
крепость в Сучаве) с помощью технологии вирту-
альной реальности. Данная прикладная программа 
является функциональным компонентом симулятора 
Sim-Space - Multi-sensorial для навигации по вирту-
альной среде, на основе технологии виртуальной ре-
альности. Sim-Space является прикладной системой, 
которая используется для реализации проектов, соз-
даваемых исследователями Сучавы и Бухареста.  
Система Sim-Space обеспечивает дополнительные 
экспериментальные знания в форме активного вир-
туального путешествия по средневековой крепости 
Молдовы, Сучавской средневековой крепости. Она 
способствует распространению румынского куль-
турного и исторического образования как части ев-
ропейского и мирового наследия. Воссоздание па-
мятников из руин требует значительных затрат и за-
трудняет объективное воссоздание подлинников. 
Виртуальное восстановление культурных и истори-
ческих памятников на основе старых картин и суще-
ствующих фрагментов решает вопросы стоимости, 
обеспечивая почти неограниченный доступ. 
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CIRCUIT FOR COMPENSATION OF EARTH’S MAGNETIC FIELD 
AT TV SETS WITH CRT SLIM 

The concept of CRT SLIM represents the apogee development for the manufacturing technologies 
of the CRTs. This was created as a common point between the constraints regarding the cost-price and 
performances of the new TV sets of receivers. But, the preference of consumers for the flat design 
causes certain problems, which can be repaired by specific circuits of various functions, as compensa-
tion of terrestrial magnetic field. In this paper, a compensation circuit of terrestrial magnetic field at 
TV sets of CRT SLIM is proposed, which uses TDA 2030 chip, as main element. In the view of 
evaluating and controlling the TV picture raster position, the signals corresponding to the proposed 
compensation circuit were determined, by means of static TV images. 

Концепція створення тонких електронно-променевих трубок (ЕПТ) репрезентує апогей роз-
витку виробничих технологій виготовлення ЕПТ. Вона зняла основні обмеження стосовно вар-
тості і реалізації нових телеприймачів. Однак, надання користувачами переваги плоскому ди-
зайну ЕПТ призводить до деяких проблем, яких можна уникнути використовуючи специфічні 
схеми з певними властивостями, зокрема компенсації магнітного поля Землі. В даній статті за-
пропоновано схему для компенсації магнітного поля Землі в телеприймачах з тонкими ЕПТ, 
яка використовує як базовий елемент мікросхему TDA 2030. Були визначені відповідні сигнали 
запропонованої схеми компенсації для контролю і корекції розміщення картини растру теле-
приймача для одержання статичного зображення. 

Introduction 
The modern TV receiver represents a mixture 

of electronic engineering, hardware, software and 
design, which is often imposed by the TV receiver 
„fashion”. The final aim of the TV receiver is that 
of reconstructing the original image and the origi-
nal sound as true as possible. If concerning the 
sound, there are no significant issues in the present, 
as regards the image, the research is far from being 
over. Reconstructing as best as possible the origi-
nal image depends upon the unit type of the image 
displayed, upon the operation mode and potential 
accessories [1, 2]. 

The experience of manufacturers combined 
with imagination, generated an elegant TV display 
design which can both conform to a modern house 
environment and fulfill the wish of the consumer, 
to participate in the televiewed scenes.  

Nowadays, the consumers prefer flat and as 
thinner as possible design. Therefore, thanks to the 
development of fabrication technologies for the 
LCD, PDP, DLP, SED, etc. displays, the manufac-
turers of picture tubes carried out technologies of 
absolute flat picture tubes, taking into considera-

tion the TV viewers wish. 
Moreover, since the flat picture tubes didn’t sat-

isfy the TV receivers’ market due to its depth (the 
distance from the screen towards the electronic 
tube basis), and because the fastidious consumers 
constantly prefer the “slim” design, the research 
carried on the development of “slim” and “super 
slim” picture tubes, which have design similar to 
the LCD or PDP display, thanks to the depth of 
only 35cm. Figure 1 illustrates the comparison be-
tween the slim tube and other flat tubes.  

But, the flattening and reducing of picture tube 
depth have appealed certain problems to TV re-
ceivers, such as: 

Fig.1. Comparison between the slim picture tube and 
other flat picture tubes. 

– rotation of the image, especially to TV receivers 
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having wide slim picture tube (with appearance re-
port of 16:9); 
– non-uniform character of image brightness and 
focalization – the brightness and focalization de-
creases from the center of the screen towards the 
edges, due to the different distances run by the 
electrons beams; 
– geometric distortions of the image. 

 
The Action And The Effect Of The Earth’s 
Electromagnetic Field On The Tv Image 
The earth magnetic field, existing within the 

environment where the TV receiver is set up, pro-
duces two phenomena, which reduce the perform-
ances of TV receivers: deterioration of the image 
purity and image rotation [3, 6, 7]. 

The first phenomenon is suppressed by means 
of automated demagnetization circuit, which is ac-
tivated at each start of the TV receiver from the 
main limit-switch.  

The second phenomenon is not practically visi-
ble to classical picture tubes with small and mean 
diagonal line, but becomes disturbing at picture 
tubes with sizeable diagonal line and especially at 
those of wide format.   

The rotation of image reported to Z axis is 
caused by the deviation of electrons’ beams gener-
ated by the electron gun, by the horizontal compo-
nent of the earths magnetic field (on vertical direc-
tion for the displayed TV image).  

The most affected area by the earth magnetic 
field is represented by the surface of the picture 
tube screen. If the lines of the earth magnetic field 
(the magnetic induction B) have the sense pre-
sented in figure 2 (lengthways axis Z), in this  

 
Fig. 2. The action of earth’s magnetic field on the TV 
receiver’s screen. 

 
Fig. 3. The effect of earth’s magnetic field on the TV 
image. 

case these, while interacting with displacement 
speed of the electron beams on the screen, which 
have two components (horizontal and vertical), 
will determine the appearance of a force having, 
also two components. This resulted force will pro-
duce a rotation of the image displayed on the 
screen, as it can be observed in fig. 3 [3, 6, 7]. 

This disturbing phenomenon can be easily ob-
served by means of static images or of certain con-
trol patterns. For this purpose, a TV receiver was 
used, this having slim picture tube with appearance 
report of 16:9 and control pattern of the Telesport 
channel (fig. 4).  

 
Fig. 4. The real effect of the earth’s magnetic field 
on the TV image. 
 
The Compensation Principle Of The Earth’s 
Magnetic Field  
Compensating the earth’s magnetic field is car-

ried out by using a coil set upon the edge of deflec-
tion unit (this coil is named within specialty litera-
ture as EM, from the English initials as “Earth 
Magnetism”), as can be noticed in fig. 5. 

The sense and size of the current through EM 
coil are established so as the compensation field to 
be equal and of contrary sign with that terrestrial 
(figure 6) [3].  

The classical compensation circuits of the 
earth’s magnetic field use compensation coils, hav-
ing different impedances in the view of carrying 
out different rotation areas of the images. This can 
represent  a  problem on changing  the TV receiver  

Earth’s magnetic 
field 

x 

y z 

 
 
 
            

TV IMAGE 



Сircuit for compensation of earth’s magnetic field at TV sets with CRT SLIM 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 426. Фізика.Електроніка. 131

 
Fig. 5. Placing the compensation coil of the earth 
magnetic field. 

location (turning round or moving the TV receiver, 
even on short distances), because it can produce a 
new deterioration of the image position. Therefore, 
the need of adjustment elements or of compensa-
tion coils with multiple taps will occur, for the cir-
cuit of generating the compensation current of the 
terrestrial magnetic field. 

Generally, the classical circuits for compensat-
ing the geomagnetic field contain two operational 
amplifiers, which will control the slave units, nec-
essary for the supplying the compensation current. 
The circuit also contains a switch of changing the 
compensation current sense, depending upon the 
geographical location.   

The improved circuits allow the utilization of dif-
ferent impedances coils, which have to eliminate 
the effects produced by the terrestrial magnetic 
field. These circuits have to be digitally controlled 
by the TV receiver main microprocessor (or mi-
crocontroller), by means of data bus.  

In order to design an electronic circuit for effi-
ciently and of low cost compensating the terrestrial 
magnetic field, there is the need of both minimal 
physical and software support. 

 
Fig. 6. Compensation principle of the earth magnetic 
field. 

Therefore, the TV receiver microcontroller 
should be used, to control an integrated amplifier 
for supplying the current necessary to compensat-
ing the coil, in conditions of optimal efficiency.  

 
A Circuit For Compensating The Earth 
Magnetic Field 
The challenges offered by the new technologies 

were fully understood by high companies 
manufacturing the integrated circuits. A significant 
example is that of microcontroller of VCT6wxyP 
family, produced by Micronas company. The 
VCT6wxyP microcontrollers’ family is dedicated 
to those TV receivers having flat screens (CRT, 
LCD or PDP), using doubled frequency of partial 
images (100Hz). This circuit is based upon “single-
chip” high quality technology and offers the 
possibility of adopting new and innovating 
solutions to the TV receiver diagrams [4].    

The microcontroller design is modular based, 
and the sub-micron technology allows integration 
of the radio, audio, teletext, modern OSD graphic 
functions and deflection controller, including those  
outputs for controlling the picture tube 
demagnetization (pin 1) and controlling the circuit 
of geomagnetic control (pin 208) [4].  

After 5 seconds from starting the TV receiver 
with the main limit-switch, towards the end of the 
necessary period for picture tube demagnetization, 
from the moment when the current from the 
demagnetization coils, decreases from 7 Av-v to 
150 mAv-v, the VCT6wxyP circuit will supply an 
output voltage to pin 208, which can be software 
adjustable and can be used as to control a 
compensation circuit of the terrestrial magnetic 
field. The variable signal generated by the 
microcontroller is applied to a proposed electronic 
circuit, which has as main element the power 
amplifier TDA 2030, as can be noticed in figure 7. 
The TDA 2030 integrated circuit, which is 
generally used as power amplifier on audio 
frequency stages, contains a differential 
preamplifier, an attack stage, a final quasi-
complementary stage and protection circuits on 
over temperature and short-circuits. Because the 
variant of integrated amplifier, named MDA 2030, 
produced by Tesla company, was used as vertical 
sweep amplifier for Telecolor TV receivers 
(assembled in Romania), Videoton (Hungary) şi 
Stassfurt (the former DDR), utilization of TDA 
2030 circuit or equivalent variants was proposed as 
supplier of the compensation current for the 

The compensation 
magnetic field  

EM coil 

I 

compensation 
coil  



 Sorin Pohoaţă, Adrian Graur 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 426. Фізика.Електроніка. 132 

geomagnetic field.  
Supplying the TDA 2030 circuit is accom-

plished at terminals 5 and 3, with two power sup-
plies: a positive voltage of  + 18 V and a negative 
voltage of - 18 V [5]. Both supplying voltages are 
adequately filtered, by means of capacitors C1, and 
respectively C2 and C3. 

This manner of supplying allows elimination of 
the capacitor coupling with charge (the 
compensation coil is connected to the output of 
integrated circuit), fact that simplifies the 
adjustment of image rotation.  

The microcontroller variable signal (noted on 
diagram from figure 7 as GEO) is applied to the 
reversing input of the amplifier (pin 2). The 
continuous component varies within [+ 0,2 V...+ 
3,05 V]. Therein, a reaction of continuous current 
through R9 is applied, in order to maintain) the 
static operating points of the integrated circuit.  

At the non-reversing input, a reaction of 
continuous current through R8 and R7 is applied. 
This reaction assures the correction of any 
deviations from the optimal format of the 
compensation current, due to amplifier’s circuit 
elements.  

The crossover distortions, specific to 
amplifying stages and, among others, the influence 
of increasing the coil resistance of compensation 
by heating are eliminated.  

The continuous component vary from terminal 
2 of the TDA 2030 circuit, covering the interval [- 
0,3 V.... - 2,9 V]. The variation of voltage within [- 
0,3 V..... - 1,3 V] will determine rotation of the 
image towards left, and the variation of voltage 
within [- 1,3 V... - 2,9 V] will cause a rotation 
towards right. But, at the non-reversing input, the 
voltage varies within [+ 4,24 V...- 5 V]. These 
variations allow a swing within + 4,88 V to - 5,8 V 
and implicitly, by means of continuous component 
which is determined into compensation coil, the ro-
tation of the image towards the one or both sides.    

 The charge of the circuit is formed by a com-
pensation coil of the terrestrial magnetic field, hav-
ing a resistor of 115 Ω and an inductance of 54mH. 

 
Determining The Geo, Ref And Em Signals 
For Evaluating The Picture Raster Position  
Evaluating the TV picture raster position, as 

well as carrying out the potential adjustments, are 
performed within laboratory conditions, by means 
of static TV images.  

In order to determinate the GEO, REF and EM 
signals, the following equipments will be used: 

 – TV receiver with slim picture tube, having 
frequency of partial images of 100 Hz, adjusted in 
the view of evaluation and control for the im-
proved TV receiver performances; 

Fig. 7. Compensating circuit for earth magnetic field 
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a)                                                                                                          b) 

Fig. 8. GEO (a) and EM (b) signal for off-centered image (during a TV line period of time) 

     
a)                                                                                                         b) 

Fig. 9a. GEO (a) and EM (b) signal for centered image corresponding to axis Z (during a TV line period of time) 
 

– Nordmende FG 3360 TV signal generator; 
– S 248 TV signal provider, having frequency 
range within 5...1000 MHz; 
– digital oscilloscope with memory, of  WaveRun-
ner® Xi series, produced by LeCroy Corporation 
USA; the oscilloscope operates with operating sys-
tem and peripherals (keyboard and mouse) are at-
tached to it.  

The waveforms corresponding to TV image are 
presented, for an off-centered image (figures 8a 
and 8b) and for an image centered in accordance to 
Z axis (figures 9a and 9b). 

 
Conclusions 
The concept of slim picture tube represents the 

culmination of the manufacturing technologies de-
velopment specific to picture tubes. This tube was 
created as a common point between the constraints 
regarding the cost price and performances of the 
modern TV receivers.  

The action and the effect of terrestrial magnetic 
field, as well as the compensation principle of this 
field were presented within this paper.  

Considering this aspect, an amplifier circuit was 
proposed, which generates the current necessary to 
the compensating coil, by using TDA 2030 inte-
grated circuit, as main element.  

In the view of evaluating the TV picture raster 
position, the signals corresponding to the proposed 
compensation circuit (GEO and EM) were deter-
mined. 

Using the TDA 2030 integrated circuit, as main 
element of the compensation circuit, will deter-
mine reduced value of the price cost, and the prac-
tical carrying out of the circuit will not impose sig-
nificant issues. 
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Похоата С., Граур А. Схема для компенсації 
магнітного поля Землі в телеприймачах з тонки-
ми ЕПТ. 

Похоата С., Граур А. Схема для компенсации 
магнитного поля Земли в телеприемниках с тон-
кими ЭЛТ. 

Концепция создания тонких электронно-лучевых 
трубок (ЭЛТ) репрезентует апогей развития произ-

водственных технологий изготовления ЭЛТ. Она 
сняла основные ограничения относительно стоимо-
сти и реализации новых телевизионных приемников. 
Однако, потребительское предпочтение плоского 
дизайна ЭЛТ служит причиной некоторых проблем, 
которых можно избежать используя определенные 
схемы с различными свойствами, в частности ком-
пенсации магнитного поля земли. В данной статье 
предложена схема для компенсации магнитного по-
ля Земли в телеприемниках с тонкими ЭЛТ, которая 
использует как базовый элемент микросхему TDA 
2030. Определены соответствующие сигналы пред-
ложенной схемы компенсации для контроля и кор-
рекции размещения картины растра телеприемника 
для получения статичного изображения. 
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ВИЯВЛЕННЯ  РУХОМИХ  ОБ’ЄКТІВ  У  ВІДЕОПОТОЦІ  НА  
ОСНОВІ  МЕТОДУ  ВІДНІМАННЯ  ФОНУ  ТА  ІЄРАРХІЧНОЇ  

СТРУКТУРИ  ДАНИХ 

Запропоновано вдосконалений підхід до виявлення рухомих об’єктів у відеопотоці з вико-
ристанням інформації про колір, методу віднімання фону та ієрархічної структури даних. Ада-
птивний метод віднімання фону на основі кольорового зображення дозволив підвищити точ-
ність виявлення рухомих об’єктів у кадрі, однак привів до збільшення кількості обчислень, що, 
в свою чергу, зменшило швидкість обробки відеопотоку. Тому використання ієрархічної струк-
тури даних дозволило скоротити кількість таких обчислень за рахунок відкидання значної час-
тини областей, де рух взагалі відсутній або прирівнюється до шуму. Одержані результати пока-
зують, що застосування вдосконаленого підходу до побудови ієрархічної структури даних до-
зволяє підвищити швидкість обробки кадрів у середньому в 2 рази та уникнути процедури по-
шуку пікселів у сусідніх сегментах для остаточного виявлення контурів об’єктів. 

This paper proposes an improved approach to moving objects detection in video stream with usage 
of color information, background subtraction method as well as hierarchical data structure. The adap-
tive background subtraction method based on the color image allows to improve the detection accu-
racy of moving objects in the frame, however, causes increase in computational complexity and re-
spectively decreases the video processing speed. Thus the usage of hierarchical data structure allows 
to reduce the number of such computations by rejecting a significant part of regions where the moving 
is absent or is a noise. Experimental results show that applying of the improved approach in creating  
the hierarchical data structure allows to increase the frame processing speed at average in 2 times and 
to avoid using the procedure of detecting pixels in neighbor segments for the final object’s boundary 
detection. 

Вступ 
Сьогодні практично неможливо уявити собі 

такі об’єкти як банки, супермаркети, шосе, пе-
реповнені громадські місця, кордони тощо без 
систем відеоспостереження. Однак збільшення 
кількості камер у звичайних системах відеоспо-
стереження надзвичайно перевантажує як опе-
раторів так і запам’ятовуючі пристрої, що ро-
бить неможливим забезпечення належного рів-
ня безпеки на протязі тривалого часу. З метою 
фільтрування надмірної інформації і зменшен-
ня часу реакції оператора на підозрілі моменти 
надзвичайно актуальною стала розробка інте-
лектуальних систем відеоспостереження, які б 
допомагали оператору ідентифікувати важливі 
події. Виявлення рухомих об’єктів при цьому є 
основним кроком для подальшого аналізу від-
ео. Воно передбачає сегментацію рухомих 
об’єктів від стаціонарного фонового зображен-
ня. Задача виявлення не лише акцентує увагу на 

високорівневому обчисленні, а й значно змен-
шує час його виконання. Вона надзвичайно 
ускладнюється наявністю таких динамічних 
умов навколишнього середовища як змін освіт-
лення, тіней, хитання гілок дерев на вітрі тощо. 

Серед широко використовуваних технологій 
виявлення об’єктів є: віднімання фону, статис-
тичні моделі, обчислення часової різниці кадрів 
та оптичний потік [1-3]. Віднімання фону – ме-
тод, який надзвичайно часто використовується 
для сегментації руху на статичних сценах [4]. 
Підхід полягає у виявленні переміщення об’єк-
тів віднімаючи попіксельно поточне зображен-
ня від опорного фонового, створеного як серед-
нє зображення на протязі певного часу при іні-
ціалізації. Ті пікселі, де різниця перевищує пе-
вний заданий поріг, класифікуються як перед-
ній план. Зазвичай дані методи дуже чутливі до 
динамічних змін освітлення сцени. Частково 
вирішують дану проблему методи, що викорис-
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товують статистичні характеристики окремих 
пікселів [5-6]. Вони переважно базуються на 
основі методів віднімання фону з точки зору 
зберігання та динамічного обновлення статис-
тики пікселів, які належать до обробки фоново-
го зображення. Пікселі переднього плану іден-
тифікуються шляхом порівняння статистики 
кожного з пікселів із відповідним до фонового 
зображення. Методи обчислення часової різни-
ці кадрів передбачають виявлення рухомих об-
ластей шляхом обчислення попіксельної різни-
ці для декількох послідовних кадрів у відеопо-
слідовності. В [7] запропоновано гібридний ме-
тод, який поєднує визначення часової різниці 
на основі трьох кадрів та адаптивну модель 
віднімання фону. Цей метод надзвичайно адап-
тивний до динамічних змін сцени, проте, в ці-
лому, не дозволяє виявляти об’єкти однакового 
кольору та текстури. Методи оптичного потоку 
зазвичай використовуються для опису послідо-
вного руху точок або певних рис між відеокад-
рами і полягають у створенні векторів потоків 
рухомих об’єктів на протязі певного часу з ме-
тою виявлення рухомих об’єктів на зображенні. 
Методи даної групи можуть виявити рух у ві-
деопослідовності навіть у випадку рухомої ка-
мери, проте більшість з них чутливі до шуму та 
мають достатньо велику обчислювальну склад-
ність [8]. 

У даній роботі представлено модифікований 
адаптивний метод віднімання фону та вдоско-
налену ієрархічну структуру даних для швид-
кого виявлення рухомих об’єктів. 

 
Адаптивний метод віднімання фонового 
зображення 
Запропонований в даній роботі метод відні-

мання фону є вдосконаленням методу так зва-
ного “рухомого cереднього” (running average), 
де еталонне зображення ініціалізується на ос-
нові перших декількох відеокадрів, після чого 
відбувається віднімання значення інтенсивності 
кожного пікселя в поточному зображенні від 
відповідного значення з фонового зображення 
відповідно до  

TyxByxIyxMask nnn >−= ),(),(),( ,   (1) 
де ),( yxIn  – значення інтенсивності пікселя в 
позиції (x,y) у поточному зображенні та в пері-
од часу n, ),( yxBn  – відповідне значення пік-
селя фонового зображення в позиції (x,y), T - 
поріг. 

Формула обновлення фонового зображення 
nB  має вигляд: 

),()1(),(),(1 yxByxIyxB nnn αα −+=+ ,   (2) 
де α  - швидкість навчання, тобто скільки інфо-
рмації із зображення, що поступає, переносить-
ся до зображення фону. 

Недолік такого способу в тому, що за 
об’єктами, які рухаються з низькою швидкістю, 
буде появлятися шлейф і через деякий час вони 
повністю будуть перенесені в фонове зобра-
ження. Якщо ж обновляти лише пікселі, що на-
лежать до фону, то помилково виявлені об’єкти 
ніколи не будуть внесені в базовий кадр. 

Тому запропоновано обновлювати фонове 
зображення як для пікселів фону, так і для пік-
селів переднього плану, однак з різними коефі-
цієнтами: 

⎩
⎨
⎧

∈−+
∈−+

=+ FGyxyxIyxB
BGyxyxIyxB

yxB
nn

nn
n ,),,()1(),(

,),,()1(),(
),(1 ββ

αα ,  (3) 

де 1)αβα,β   (0 <<<  – швидкість навчання для 
об’єктів фону та переднього плану відповідно. 

Крім того, використання інформації про ко-
лір дозволяє значно підвищити точність вияв-
лення рухомих об’єктів. При перетворенні вхі-
дного кадру в півтонове зображення деякі пік-
селі можуть співпадати за яскравістю, однак за 
кольором вони зовсім різні. Тому запропонова-
но застосовувати (1) до кожного каналу зобра-
ження, а результати об’єднати логічним прави-
лом “АБО”. Звідси (1) матиме вигляд: 

TyxByxIyxMask
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RnRnRn
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,   (4) 

а результуюча маска визначатиметься як 
BnGnRnn MaskMaskMaskMask ∨∨= .    (5) 

Аналогічно, обновлення фонового зобра-
ження відбуватиметься відповідно до 
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Отримана маска містить шум, тому необхід-
но додатково застосувати ряд морфологічних 
операцій ерозії та розширення. При цьому важ-
ливим етапом є вибір їх порядку та кількості. 
Порядок впливає на якість, а кількість операцій 
впливає як на якість, так і на обчислювальну 



Виявлення рухомих об’єктів у відеопотоці на основі методу віднімання фону та ієрархічної структури даних 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 426. Фізика.Електроніка. 137

складність операції видалення шуму. 
На основі експериментів з різними комбіна-

ціями встановлено ефективність наступної по-
слідовності морфологічних операцій: розши-
рення на два пікселі, яке супроводжується еро-
зією на три пікселі і завершується розширенням 
на один піксель. Таким чином, перша операція 
розширення видаляє дірки всередині об’єктів 
переднього плану та розширює границі 
об’єктів. На наступному кроці операція ерозії 
видаляє надлишкові пікселі, отримані після по-
переднього кроку і видаляє ізольовані пікселі 
шуму. Останній крок, розширення на один пік-
сель, використовується, щоб повернути розміри 
об’єктів у початковий розмір. 

 
Алгоритм побудови ієрархічної структури 
даних 
У більшості випадків запропонований метод 

віднімання фонового зображення показує хо-
роші результати, однак якщо проводити опера-
ції вищого рівня над виявленими об’єктами, то 
швидкість обробки кожного кадру може різко 
зменшитися, що, в свою чергу, не дозволить 
проводити виявлення об’єктів на належному 
рівні. Для пришвидшення виконання алгорит-
мів віднімання фону в [9] запропоновано вико-
ристовувати ієрархічну структуру даних. Ідея 
полягає в покроковому розбитті вхідного зо-
браження на 4 підзображення (так зване квад-
родерево) поки не буде досягнуто певного рів-
ня. На рис. 1а кореневий вузол відповідає всьо-
му зображенню (рівень 0), його нащадки відпо-
відають 4 підзображенням однакового розміру 
(рівень 1), і т.д. На рис. 1б, наведено приклад 
декомпозиції зображення до рівня 3. 

 
а)   б) 

Рис. 1. Представлення зображення за допомогою 
квадродерева [9] 
Спочатку зображення розбивається до пев-

ного початкового рівня linit, з якого починаєть-
ся перевірка пікселів на приналежність до пе-
реднього плану чи фону. Для цього вибирається 
один випадковий піксель з відповідного сегме-
нту і, якщо він належить до переднього плану, 
відбувається його подальше розбиття. Якщо ж 

піксель належить фону, то даний сегмент про-
пускається і аналізується наступний. Глибина 
пошуку lfinal задається експериментально ви-
ходячи з розмірів вхідного зображення. Однак 
таке розбиття приводить до грубого виявлення 
рухомих об’єктів, оскільки з кожного сегмента 
аналізується лише один піксель. Для вирішення 
даної проблеми в [9] проводиться пошук піксе-
лів в сусідніх сегментах для остаточного вияв-
лення контурів об’єктів переднього плану. При 
цьому знаходиться співвідношення кількості 
пікселів переднього плану до кількості пікселів 
фону. Така процедура потребує додаткової за-
трати часу та обчислювальних ресурсів. 

Для уникнення цього запропоновано умовно 
розбивати сегмент на 4 частини і визначати ви-
падкові точки для кожного з них (рис 2). Це до-
зволить зменшити кількість необхідних рівнів 
та уникнути необхідності перевірки сусідніх 
сегментів. 

Крім того, запропоновано наступний алго-
ритм для уникнення подальшого пошуку сусід-
ніх сегментів: спочатку вибирається випадко-
вий піксель у межах поточного сегменту. Якщо 
він відповідає об’єкту переднього плану, то 
проводиться перехід на нижчий рівень. Якщо ж 
піксель відповідає фоновому зображенню, це 
може означати як те, що рухомих пікселів у да-
ному сегментів немає, так і те, що піксель був 
неправильно класифікований або об’єкт перед-
нього плану займає лише частину сегменту. В 
такому випадку запропоновано вибирати ще 2 
випадкові пікселі і якщо й вони не класифіку-
ються як об’єкти переднього плану, тоді оста-
точно відкидати даний сегмент. Перевірка від-
бувається згідно 

))()(()( 321 TPITPITPIBG nnnn >∧>∨>= ,  (7) 

де )(),(),( 321 PIPIPI nnn  – значення пікселів у 
сегменті n відповідно в точках 321 ,, PPP . 

   
а)  б)  в) 

   
г)  д)  е) 

Рис. 2. Розбиття зображення як представлено в [9] 
(а-в) та згідно запропонованого алгоритму (г-е) 
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Таблиця 1. Швидкість обробки відеокадрів (кадрів/секунду) 

Класичний метод Адаптивний метод 
Адаптивний з використанням 
ієрархічної структури даних  

для напівтонових в кольорі для напівтонових в кольорі для напівтонових в кольорі 
Відео 1 45.45 31.25 27.34 22.72 51.43 41.66 
Відео 2 58.35 33.33 29.40 24.32 54.33 43.25 

Результати експериментальних дослі-
джень 
Для отримання результатів експерименталь-

них досліджень запропоновані методи було ре-
алізовано в вигляді програмного продукту на 
мові програмування С++ з використанням біб-
ліотеки OpenCV [10]. Тестування проводилося 
на 2 відеозаписах, що містять сцени на вулиці. 
Обидві відеопослідовності містили по 500 кад-
рів розміром 768х576 пікселів. 

В таблиці 1 наведено середню частоту кад-
рів при обробці тестових відеопослідовностей 

для різних способів виявлення об’єктів: класи-
чний метод віднімання фону, запропонований 
адаптивний метод віднімання фону та адаптив-
ний метод з використанням ієрархічної струк-
тури даних. Дослідження були проведені як для 
півтонових зображень, так і для зображень у 
кольорі. На рис. 3. зображено графіки кількості 
виявлених пікселів переднього плану в кожно-
му кадрі відеопослідовностей за допомогою 
методу адаптивного віднімання фону та його 
поєднання з ієрархічною структурою даних. 

 

 
Рис. 3. Графік кількості виявлених пікселів переднього плану в кожному кадрі за допомогою адаптивного методу 
віднімання фонового зображення та з використанням ієрархічної структури даних для різних тестових відеопос-
лідовностей 

а) 

б) 
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Висновки 
В статті описано підхід до виявлення рухо-

мих об’єктів у відеопотоці на основі запропо-
нованого адаптивного методу віднімання фоно-
вого зображення та вдосконаленого алгоритму 
побудови ієрархічної структури даних. Викори-
стання кольорового зображення дозволило під-
вищити точність виявлення рухомих об’єктів у 
кадрі, а ієрархічна структура даних дозволила 
скоротити кількість обчислень у кожному з ка-
дрів. В результаті досягнуто підвищення швид-
кості обробки кадрів у середньому в 2 рази. 
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Куриляк Ю.О., Саченко А.О. Выявление дви-
жущихся объектов в видеопотоке на основе мето-
да вычитания фона и иерархичной структуры 
данных 

Предложен усовершенствованный подход к оп-
ределению движущихся объектов в видеопотоке с 
использованием информации о цвете, метода вычи-
тания фона и иерархической структуры данных. 
Адаптивный метод вычитания фона на основе цвет-
ного изображения позволил повысить точность вы-
явления движущихся объектов в кадре, однако при-
вел к увеличению рабочих вычислений, что в свою 
очередь, уменьшило скорость обработки видеопото-
ка. Потоэму использование иерархической структу-
ры данных позволило сократить количество  таких 
вычислений за счет отбрасывания значительной 
части областей, где движение вообще отсутствует 
или приравнивается к шуму. Полученные результа-
ты показывают, что применение усовершенствован-
ного подхода к построению иерархической структу-
ры данных позволяет повысить скорость обработки 
кадров в среднем в 2 раза и избежать процедуры по-
иска пикселей в соседних сегментах для остаточно-
го выявления контуров объектов. 
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ПІДХІД  ДО  ПОБУДОВИ  БАГАТОМОДУЛЬНОЇ  СИСТЕМИ  
ВІДОБРАЖЕННЯ  З  САМОІНІЦІАЛІЗАЦІЄЮ 

Запропоновано підхід до побудови багатомодульної системи відображення з самоініціаліза-
цією, реалізованою двома програмними кодами, що дозволяють визначити кількість підключе-
них модулів та представити їх в якості доступної відеопам’яті. У роботі детально описано і 
проілюстровано поетапний процес самоініціалізації багатомодульної системи, включаючи 
блок-схеми алгоритмів. 

An approach to create the multi modules display system with a self-initialization is proposed in 
this paper. The self-initialization of such system is implemented using just two SW codes which allow 
to determine the number of connected modules and display them as an available video memory. A 
phased process of system self-initialization as well as flow-charts of algorithms are described and il-
lustrated. 

Вступ 
Завдяки розвитку інформаційних та комуні-

каційних технологій у значній мірі розширю-
ються можливості електронного інформування: 
біжучі рядки, LED-екрани (LED – Light 
Emitting Diodes), LCD (Liquid Cristal Display) та 
інші стали ефективним засобом донесення не-
обхідної інформації користувачу у місцях про-
дажу, в офісах, на фасадах споруд, спортивних 
аренах [1]. Реклама за допомогою сучасних за-
собів відображення отримує ряд переваг, які не 
властиві традиційним видам реклами і позбав-
лена певних недоліків, які присутні в останніх. 
Зокрема інноваційна реклама має великі інтер-
активні можливості, передбачає прямий кон-
такт зі споживачами, акцентування саме на ці-
льовій аудиторії. 

Ефективність реклами на електронних екра-
нах підтверджується наступними перевагами: 
– на відміну від стандартної зовнішньої рекла-
ми, реклама на світлодіодному екрані дуже ди-
намічна, ролики, що постійно змінюються не 
«приїдаються»; 
– при проведенні рекламних компаній існує 
можливість оперативного коректування і допо-
внення інформації; 
– вартість реклами на екрані співвідносна з ва-
ртістю традиційної зовнішньої реклами і на де-

кілька порядків нижча, ніж на телебаченні або 
радіо; 
– на відміну від телебачення і радіореклами, 
реклама на електронних світлових табло не 
сприймається як навантаження і не викликає 
роздратування. 
– продаж рекламного часу на електронних пан-
но – стабільне джерело прибутку для реклам-
них агентств [2].  

Одними з перспективних засобів відобра-
ження інформації, представлених на ринку, є 
системи побудовані за модульним принципом. 
Базовим структурним елементом таких систем 
є модуль – плата, що складається зі світлодіод-
них елементів і системи керування ними. Роз-
мір модуля та складність системи керування 
визначаються кількістю світлодіодних елемен-
тів, а для керування можуть застосовуватись 
мікроконтролери [3,4], програмовані логічні 
матриці або цифрові сигнальні процесори [5,6].  

Основною перевагою таких систем відобра-
ження є те, що вони дозволяють відображати 
текстову і відео інформацію у великій гамі ко-
льорів. Разом з тим у ряді випадків, коли для 
виводу повідомлення достатньо одного кольо-
ру, витрати на таку систему є невиправданими. 
Іншим недоліком є те, що складність апаратних 
засобів системи керування визначає достатньо  
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Рис. 1. Структурна схема розробленої багатомодульної системи 

 
високу вартість модулів та системи відобра-
ження загалом. 

Крім того, модулі відображення не володі-
ють взаємозамінністю, тобто модуль виконує 
певні функції в залежності від місця його роз-
ташування [7]. Для зборки системи або її мо-
дифікації (додавання нових або заміна існую-
чих модулів) та налагодження роботи потрібно 
заново перепрограмовувати всю систему відо-
браження загалом. На це затрачається багато 
часу та коштів, співрозмірних з витратами на 
створення нової системи. 

Авторами запропоновано підхід до побудови 
модифікованої системи відображення зі спро-
щеним процесом її створення.  

 
Пропонований підхід до побудови багато-
модульних систем відображення з само-
ініціалізацією 
Розроблена система (рис.1) складається з 

центрального процесора системи (ЦПС) на базі 
мікроконтролера ATmega64-16AU фірми Atmel 
та матриці модулів. ЦПС здійснює ініціаліза-
цію модулів для визначення доступної відео-
пам’яті, а порядок організації модулів у системі 
визначається формою світлодіодного екра-
ну.Адресація модулів відбувається за принци-
пом адресування комірок масиву. Адреси комі-

рок (модулів) зберігаються в значеннях регіст-
рів х та y мікроконтролера модуля відображен-
ня, а їх нумерація починається з 0.  

Кожен модуль на схемі (рис.2) містить 64 
світлодіоди, які у свою чергу розташовані у ви-
гляді матриці розміром 8×8. Матрицею світло-
діодів управляє пристрій керування (рис.3), до 
складу якого входить мікроконтролер (МК), ко-
трий передає отримані дані в масив світлодіод-
них елементів через блок регістрів зсуву (РЗ0-
РЗ7), використовуючи 8-розрядні шини даних 
та адреси. Використання регістрів дозволяє за-
безпечити режим статичної індикації, який, в 
порівнянні з динамічною індикацією, значно 
збільшує яскравість свічення світлодіодів та 
спрощує принципову схему системи керування. 
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Рис. 2. Схема системи обміну даними модуля 
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Рис. 3. Структурна схема системи керування модулем відображення 
 
Самоініціалізація системи 
Самоініціалізація модулів системи відбува-

ється у чотири етапи (рис. 1):  
1. Присвоєння значення “-1” всім регістрам 
модулів x. 
2. Визначення модуля [0,0]. 
3. Почергова ініціалізація модулів першого 
стовпця матриці ([0,0].. [n,0]. 
4. Паралельна ініціалізація рядків матриці. 

На першому етапі ЦПС через шину І2С 
встановлює значення всіх регістрів х та y в “-1”, 
що дає можливість визначити верхній лівий 
модуль за адресою [0,0] (див. рис. 1). 

На другому етапі ініціалізації (рис. 4) ЦПС 
передає байт І2С = 0 (блок 1) по шині І2С всім 
під’єднаним модулям, які згодом переходять у 
стан прослуховування портів Rd1. Потім ЦПС 
передає сигнал Td=1 і модуль, який його отримав 
по Rd1 (блок3), формує сигнал підтвердження 
Td1=1 (блок 5), що він і є першим модулем, 
під’єднаним до ЦПС. При цьому в обидва регіст-
ри х та y модуля заноситься цифра 0 (блок 4). 
Якщо модуль не отримав сигнал по лінії Rd1, за-
пускається таймер (блок 6) і модуль залишається 
на заданий час в стані прослуховування порту 
Rd1. 

Як тільки ЦПС отримав сигнал підтвер-
дження Rd=1 (блок 7) від модуля [0,0], другий 
етап ініціалізації вважається завершеним. Якщо 
ж відповідь по лінії Rd по закінченню часу очі-
кування не прийшла, ЦПС формує сигнал про 
помилку (блок8).  

Рис. 4 Другий етап ініціалізації 
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На третьому етапі ініціалізації (рис.5) ЦПС 
передає байт І2С = 1 (бл. 1) по шині І2С всім 
пристроям, що під’єднані до неї. Після цього 
всі модулі переходять в стан прослуховування 
лінії Rd1 (див. рис. 2), а модуль [0,0] передає 
сигнал запиту по лінії Td3 (бл. 2). 

 
Рис. 5 Третій етап ініціалізації 
 
Якщо по лінії Rd1 поступає логічна одиниця 

від попереднього модуля (блок 3), то модуль 
встановлює сигнал на лінії Td1 також в одиницю 
(блок 4). В противному випадку запускається 
таймер (блок 9) і модуль залишається на заданий 

час в стані прослуховування порту Rd1. При 
цьому кожен модуль, в першому стовпці матри-
ці, починаючи з модуля [0,0] (x=0, y=0) (див. 
рис. 1), передає наступному модулю свої коор-
динати через лінію Td3 (блок 5). Наступні моду-
лі записують передані значення регістрів, інкре-
ментуючи при цьому значення регістра x (блок 
8). Якщо один з модулів не отримає сигналу на-
явності на вхід лінії Rd3 (блок 10), це означати-
ме, що він в ланцюгу останній. Після цього мо-
дуль передає по лінії I2C значення свого регістру 
х (блок 11). ЦПС зберігає значення переданого 
байту у змінній vertRes (див. рис. 5) (блок 12). 

На четвертому етапі ініціалізації (рис. 6) 
ЦПС передає байт І2С = 2 (блок 1) по шині І2С 
всім модулям, що під’єднані до неї. Після цього 
кожен модуль перевіряє вміст своїх регістрів х 
та y (блок 2), і якщо їх значення рівні “-1”, мо-
дуль переходить у стан прослуховування лінії 
Rd4 (див. рис. 2) (блок 3). В противному випад-
ку (модуль знаходиться в першому стовпці ма-
триці і значення регістрів х та y рівні 0) модуль 
передає по лінії Td2 (блок 6) сигнал запиту. 
Отримавши сигнал запиту по лінї Rd4 (блок 3), 
модуль передає сигнал Td2 =1 (блок 4), в про-
тивному випадку - формує повідомлення про 
помилку (блок 5). Після того, як модуль отри-
мав у відповідь по лінії Rd2 логічну одиницю 
(блок 7), він по лінії Td2 передає  почергово 
значення своїх регістрів х та y  (блок 8, 10). На-
ступний модуль зберігає прийняті координати у 
регістрах х та y (блок 9) та інкрементує значен-
ня регістра y (блок 11). Якщо ж по лінії Rd2 си-
гнал підтвердження не прийшов, модуль вважа-
ється крайнім, і він по лінії І2С передає ЦПС 
значення свого регістру y (блок 12, 13). 

Після завершення етапу ініціалізації в усіх 
регістрах х та y зберігаються значення порядко-
вих номерів модулів. Таким чином, кожен мо-
дуль “знає” своє місце розташування в системі 
відображення, а ЦПС отримує значення розмі-
ру масиву модулів, який може бути представ-
лений в якості доступної відеопам’яті. Іншою 
перевагою такої системи є можливість взаємо-
замінності модулів. Кожен модуль містить од-
наковий програмний код, що дає можливість не 
прив’язувати функції модуля до його місця 
розташування. 

Слід також відмітити, що для зборки систе-
ми відображення не потрібно мати спеціальних 
знань. Виготовити табло з необхідної кількості 
модулів відображення можна методом зборки 
простого конструктора. 
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Рис. 6 Четвертий етап ініціалізації 
 
Розроблена система може знайти  застосу-

вання у типових практичних випадках, коли 
інформацію достатньо відобразити в одному 
кольорі. Якщо ж для задач відображення інфо-
рмації необхідна широка гама кольорів, описа-
ний підхід може бути порівняно легко модифі-
кований шляхом заміни модулів відображення. 

Висновки 
В даній роботі авторами запропоновано під-

хід до побудови багатомодульної системи відо-
браження з самоініціалізацією, що дало можли-
вість автоматично визначати кількість підклю-
чених модулів і представляти їх в якості досту-
пної відеопам’яті, а також дозволило спростити 
процес створення нової та модифікації існую-
чих систем відображення. 

Система з самоініціалізацією може розгля-
датися як перший крок до створення самоорга-
нізованої системи – системи, що впорядкована 

за рахунок внутрішніх факторів, без специфіч-
ної дії ззовні [8,9]. Тому одним з подальших 
напрямків досліджень може бути спроба розви-
нути дану систему до рівня самоорганізованої. 
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Предложен подход к построению многомодуль-
ной системы отображения с самоинициализацией, 
реализованной двумя программными кодами, кото-
рые позволяют определить колличество подключен-
ных модулей и представить их в качестве доступной 
видеопамяти. В работе детально описан и проиллю-
стрирован поэтапный процесс самоинициализации 
многомодульной системы, включая блок-схемы ал-
горитмов. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПОДАННЯ  АЛФАВІТНО-ЦИФРОВИХ                         
ДАНИХ  У  ГРАФІЧНО-КОДОВАНОМУ  ВИГЛЯДІ 

Запропоновано методику побудови графічних кодів для подання алфавітно-цифрових да-
них. В рамках методики розроблено спосіб ущільнення даних, що ґрунтується на поділі алфаві-
ту на набори символів. Спосіб забезпечує ущільнення даних в середньому на 10%. Сформульо-
вано правила побудови символіки графічного коду. Показано, що для надійного зчитування 
графічно-кодових позначок необхідно використовувати коректувальні коди, які виправляють 
ушкодження двох видів – помилки та стирання. Докладно розглянуто алгоритм кодування вхі-
дних даних коректувальним кодом Ріда-Соломона. 

The technique of construction of graphic codes for representation of alphanumeric data is offered. 
Within the limits of a technique the way of compression of data which is based on division of the 
alphabet into character sets is developed. The way provides compression of data on the average 
on 10%. It is formulated rules of construction of symbolics of a graphic code. It is shown, that for 
reliable reading of graphically-code signs it is necessary to use correctional codes which correct 
damage of two kinds – errors and erasures. The correctional code of Reed-Solomon is considered the 
algorithm of the coding entrance. 

Вступ 
Графічне кодування даних є одним з видів 

автоматичної ідентифікації. Для подання даних 
у графічно-кодованому вигляді використову-
ються зазвичай двокольорові (чорно-білі) еле-
ментарні графічні форми (елементи) – круг, 
еліпс, прямокутник (штрих), квадрат тощо. 
Об’єднуючи ці форми певним чином у групи та 
розміщуючи їх на площині з дотриманням від-
повідних правил і структури отримують так 
звані графічні коди (ГК). 

ГК бувають двох видів – лінійні та двовимі-
рні. У лінійних ГК (такі коди часто називають 
штриховими) інформацію несуть комбінації 
штрихів та проміжків, що чергуються, та їх 
ширини; висота елементів інформації не не-
се [1, 2]. 

У двовимірних ГК елементи розміщують по 
горизонталі та вертикалі, тобто у вигляді мат-
риці; при цьому інформація подається (коду-
ється), як по горизонталі, так і по вертикалі. 

Перспективними є саме двовимірні графічні 
коди, оскільки їх інформаційна ємність стано-
вить декілька сотень алфавітно-цифрових сим-
волів (лінійні ГК подають лише близько двох 
десятків символів) [3, 4]. 

Перевагою графічних кодів є їх здатність до 
автоматичного (машинного) зчитування. Для 
цього використовують спеціальні сканери. 

Завдяки властивості автоматичного зчиту-
вання ГК набули поширення у різних галузях 
людської діяльності – промисловому виробни-
цтві, системах документообігу, транспортній 
сфері, торгівлі, бібліотечній справі, поштовій та 
військовій галузях тощо [5, 6]. 

Якщо лінійні ГК добре вивчені, то інформа-
ція про технологію побудови двовимірних гра-
фічних кодів міститься лише в окремих зарубі-
жних стандартах. Відтак є необхідність систе-
матизації та узагальнення знань про побудову 
двовимірних ГК. 

 
Постановка задачі 
Двовимірний графічний код розміщують на 

поверхні об’єкта обліку, причому графічно-
кодова позначка має займати якнайменшу пло-
щу. ГК, таким чином, є ідентифікатором 
об’єкта і його невід’ємною частиною та пере-
міщується разом з об’єктом по всій траєкторії 
його руху. Оскільки в сучасних системах авто-
матичної ідентифікації вимагається, щоб ГК 
подавав кількасот алфавітно-цифрових симво-
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лів, тобто був своєрідною переносною базою 
даних (portable data file), то одним із завдань є 
підвищення інформаційної щільності даних 
графічного коду за його незмінних геометрич-
них розмірів. Досягти цього можна лише роз-
робивши ефективний спосіб ущільнення алфа-
вітно-цифрових даних, що підлягають поданню 
у графічно-кодованій формі. 

Оскільки ГК є відкритим носієм інформації, 
що може зазнавати зовнішніх впливів, у тому 
числі й механічних ушкоджень, то іншим за-
вданням є забезпечення надійного зберігання 
графічно-кодованої інформації. Досягти цього 
можна лише за рахунок використання потуж-
них завадостійких кодів, здатних виправляти 
багатократні спотворення. 

Таким чином, актуальною є задача розроб-
лення методики подання алфавітно-цифрових 
даних у вигляді двовимірних графічних кодів з 
підвищеними показниками інформаційної 
щільності та завадостійкості. 

 
Структура графічно-кодової позначки 
Двовимірні ГК поділяють на матричні та 

стекові. Матричні ГК являють собою прямоку-
тну інформаційну матрицю розбиту на комірки, 
кожна з яких може бути темною або світлою. 
Стекові ГК ґрунтуються на кодуванні даних з 
використанням графічно-кодових елементів рі-
зної ширини і є множиною розміщених одна 
над одною послідовностей (рядків) штрихів та 
проміжків (рис. 1). 

Розглянемо подання алфавітно-цифрових 
даних на прикладі стекових графічних кодів. 

 
Рис.1. Загальний вигляд стекового графічного коду 
 

 
Рис. 2. Структура стекового графічного коду 

Мінімальними структурними одиницями 
стекового ГК є графічно-кодові знаки (рис. 3), 
розміщені у вигляді матриці (рис. 2). Графічно-
кодові знаки D11 − Dw c-2 подають інформаційні 
та контрольні символи; знаки C1 та C2 подають 
перевіркові символи. 

Зліва та справа від матриці даних розміщу-
ють спеціальні графічно-кодові знаки L1 − Lw 
та R1 − Rw – індикатори рядків, які використо-
вуються для позиціонування пристрою зчиту-
вання. Вони не несуть інформаційного наван-
таження. 

Крім того, зліва та справа матрицю облямо-
вують графічно-кодовими знаками СТАРТ 
та СТОП, які забезпечують зчитування рядків 
матриці як зліва направо, так і справа наліво. 

Графічно-кодовий знак (рис. 3) є послідовні-
стю штрихів та проміжків, що чергуються. За-
звичай знак починається штрихом, а завершу-
ється пропуском. Ширину штрихів (пропусків) 
позначають у модулях. Модуль – це безрозмір-
на величина, якій кратні всі розміри графічного 
коду. 

ГК-знак на рис. 3 має довжину 14 модулів, 
складається з 4-х чорних та 4-х білих елементів, 
в ньому використовуються 4 градації ширини 
елементів – найвужчий елемент має ширину 1 
модуль, найширший – 4 модулі. 

 
Ущільнення даних 
У графічно-кодованому вигляді подають 

будь-які послідовності алфавітно-цифрових 
символів. 

Вважатимемо, що один алфавітно-цифровий 
символ передає 8 біт інформації. 

 
Рис. 3. Приклад графічно-кодового знаку  
 

Під ущільненням алфавітно-цифрових даних 
завдовжки k символів будемо розуміти таке пе-
ретворення вхідної алфавітно-цифрової послі-
довності, якому в графічно-кодованому вигляді 
відповідатиме зображення, що міститиме мен-
ше ніж 8k елементів. 
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Таблиця 1. Поділ алфавіту на набори символів  

Набір символів 

Набір «К» Набір «Л» Набір «СС» Значення сим-
волу 

Символ Код ASCII Символ Код ASCII Символ Код 
ASCII 

0 А 192 A 65 0 48 

1 Б 193 B 66 1 49 

2 В 194 C 67 2 50 

3 Г 195 D 68 3 51 

4 Д 196 E 69 4 52 

5 Е 197 F 70 5 53 

6 Є 170 G 71 6 54 

7 Ж 198 H 72 7 55 

8 З 199 I 73 8 56 

9 И 200 J 74 9 57 

10 І 178 K 75 LF 10 

11 Ї 175 L 76 CR 13 

12 Й 201 M 77 ! 33 

13 К 202 N 78 “ 34 

14 Л 203 O 79 # 35 

15 М 204 P 80 $ 36 

16 Н 205 Q 81 % 37 

17 О 206 R 82 & 38 

18 П 207 S 83 ( 40 

19 Р 208 T 84 ) 41 

20 С 209 U 85 * 42 

21 Т 210 V 86 + 43 

22 У 211 W 87 , 44 

23 Ф 212 X 88 - 45 

24 Х 213 Y 89 . 46 

25 Ц 214 Z 90 / 47 

26 Ч 215 LF 10 : 58 

27 Ш 216 CR 13 ; 59 

28 Щ 217 ( 40 < 60 

29 Ь 220 ) 41 = 61 

30 Ю 222 , 44 > 62 

31 Я 223 . 46 ? 63 

32 . 46 ; 59 @ 64 

33 пропуск 160 space 160 \ 92 

34 ЗСС ЗСС € 136 

35 ПЛ ПК ПК 

36 ПСС ПСС ПЛ 
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Розглянемо структурний спосіб підвищення 
інформаційної щільності графічних кодів, що 
ґрунтується на поділі алфавіту на набори сим-
волів. 

Перетворення вхідного повідомлення слід 
здійснювати за два проходи. Аналізуємо повід-
омлення посимвольно зліва направо. Під час 
першого проходу повідомлення розбиваємо на 
групи суміжних символів, до яких входять ли-
ше символи з одного набору. Перед черговою 
групою вставляємо відповідний символ-
перемикач. Якщо поточною групою є група си-
мволів з набору «К» або «Л», а наступною є 
група, до складу якої входить лише один сим-
вол з набору «СС», то перед цим символом 
вставляють символ зсувач ЗСС (див. табл. 1). 

Під час другого проходу, кожну отриману 
групу символів розбивають зліва направо на 
символьні пари, для кожної з яких обчислюють 
значення кодослова. 

Перетворимо, наприклад, вхідне повідом-
лення БФ21-А в послідовність кодослів, вва-
жаючи, що використовується алфавіт 
з табл. 1 (ns = 37). 

Під час першого проходу отримаємо такі 
групи символів: (Б, Ф) – група символів з набо-
ру «К»; (2, 1, -) – група символів з набору 
«СС»; (А) – група символів з набору «К». 

Результатом першого проходу є: 
(Б, Ф) ПСС (2, 1, -) ПК (А), 

де ПСС – перемикач до набору «СС», а ПК – 
перемикач до набору «К». 

Під час другого проходу утворимо такі сим-
вольні пари: 

 
Для кожної символьної пари обчислимо зна-

чення кодослова (табл. 2). 
Отже, 6-ти символам вхідного повідомлення 

БФ21-А відповідають 4 кодослова: 60, 1334, 60, 
1295. 

Оцінимо ступінь ущільнення вхідних алфа-
вітно-цифрових даних. Вхідне повідомлення 
завдовжки k алфавітно-цифрових символів пе-
редає 8k біт інформації. При перетворенні по-
відомлення під час першого проходу його дов-
жина може зрости на p символів-
перемикачів (p < k), а після другого проходу 
воно буде перетворено на ( ) 2pk +  кодослів, 
кожному з яких відповідатиме ГК-знак завдов-
жки L модулів. 

 

Таблиця 2. Приклад обчислення значень кодослів 

Символьна 
пара а b a · 37 + b Значення d 

кодослова 

Б Ф 1 23 1 · 37 + 23 60 

ПСС 2 36 2 36 · 37 + 2 1334 

1 - 1 23 1 · 37 + 23 60 

ПК А 35 0 35 · 37 + 0 1295 

Тоді коефіцієнт ущільнення U вхідного по-
відомлення становитиме: 

( ) ( )pkL
k

pkL
kU

+
=

+
=

16
2/

8 ,        (1) 

де L ≥ 8, p < k. 
Якщо перетворене після першого проходу 

вхідне повідомлення міститиме незначну кіль-
кість символів-перемикачів порівняно зі зна-
ченням k, то максимальне значення коефіцієнта 
ущільнення Umax прямуватиме до величи-
ни L16  (див. (1)). Чим коротшими будуть ГК-
знаки, тим більшим буде значення U. 

Для нашого прикладу L = 14 (див. рис. 1), 
тому Umax = 1,143. 

Ущільнення має місце, якщо U > 1, тобто 
коли 

( ) 116
>

+ pkL
k .         (2) 

Визначимо, при якій частоті ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
p
k  появи си-

мволів-перемикачів у вхідному повідомленні 
досягається ущільнення. Вираз (2) перетворимо 
так 

1
1

16
>

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

p
kL

p
k

, 

звідки знайдемо 

L
L

p
k

−
>

16
.       (3) 

Наприклад, якщо L = 14, то 7>
p
k  

або 
7
kp < . Отже, при L = 14 ущільнення дося-

гається тоді, коли символ-перемикач зустріча-
ється в середньому не частіше ніж після кож-
них 8-ми символів вхідного повідомлення. 

Якщо U > 1, то це означає, що на носії кіль-
кість мінімальних елементів (модулів) буде ме-
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ншою за кількість біт, яку несе вхідне повідом-
лення. 

Наприклад, якщо вхідне повідомлення скла-
дається з k = 300 символів, тобто пере-
дає 2400 біт, а кількість вставлених в нього си-
мволів-перемикачів дорівнює p = 20, то 
при L = 14 графічно-кодове зображення на носії 

складатиметься з ( ) 224014
2

20300
=⋅

+  мініма-

льних елементів (модулів), тобто буде ущіль-
неним на 7%. Якщо ж вхідне повідомлення не 
потребуватиме перемикачів до інших наборів, 
то ущільнення становитиме 13%. 
Табл. 1 містить 94 різні алфавітно-цифрові 

символи, але у вхідних повідомленнях можуть 
зустрічатися будь-які символи ASCII (таблиця 
розширеного ASCII налічує 256 символів). То-
му для кодування довільних вхідних наборів 
будемо використовувати 3 режими (рис. 4): 
• Текстовий режим для кодування підпослідо-

вностей, утворених з символів, що входять 
до табл. 1 (таблиця 1 містить символи, що 
найчастіше зустрічаються у вхідних повід-
омленнях); 

• Режим ASCII – для підпослідовностей, утво-
рених з символів ASCII, що не входять до 
табл. 1; 

• Цифровий режим – для підпослідовностей, 
що складаються з десяткових цифр. 
Для переходів з одного режиму до іншого 

використовують спеціальні службові кодосло-
ва, значення яких не належать множині Ω. 

Наприклад, якщо ns = 37 (див. табл. 1), то 
множина { }1368...,,2,1,0∈Ω  налічує 1369 
елементів. Тому кодослова зі значенням по-
над 1368 можуть використовуватись як пере-
микачі режимів. 

Наприклад, кодослово 1369 – для переходу в 
текстовий режим з поточного режиму, кодос-
лово 1370 – для переходу в режим ASCII з по-
точного режиму, 1371 – для переходу в цифро-
вий режим з поточного режиму (рис. 4). 

У текстовому режимі (табл. 1), як уже за-
значалось, кожним двом суміжним символам 
ставлять у відповідність одне кодослово з мно-
жини Ω (тобто має місце перетворен-
ня “2” → “1”). 

Розглянемо, як можна ущільнити дані в ре-
жимі ASCII (символи належать множині 

{ }255...,,2,1,0∈B ) та цифровому режимі (си-
мволи належать множині { }9...,,2,1,0∈C ). 

Для ущільнення даних в режимі ASCII ско-
ристаємось перетворенням виду “f ” → “h”, за 
якого f суміжним символам вхідного повідом-
лення ставлять у відповідність h кодослів: 

∑∑
−

=

−

=
⋅=⋅

1

0

1

0
1369256

h

j

j
j

f

i

i
i db ,       (4) 

де ai – значення i-го символа ASCII ( Bbi ∈ ), 
dj – значення j-го кодослова ( Ω∈jd ). 

Текстовий режим
(“2”> “1”)

Режим ASCII
(“5”> “4”)

Цифровий режим
(“3”> “1”)

1369

1370 1371
 

Рис. 4. Режими кодування даних 
Для ущільнення даних у цифровому режимі 

скористаємось перетворенням виду “l ” → “m”, 
за якого l суміжним десятковим цифрам у вхід-
ному повідомленні ставлять у відповідність m 
кодослів: 

∑∑
−

=

−

=
⋅=⋅

1

0

1

0
136910

m

j

j
j

l

i

i
i dc ,    (5) 

де сi – значення i-го десяткового симво-
лу ( Cci ∈ ). 

Дослідивши (4) можна дійти висновку, що 
максимальне ущільнення досягається, ко-
ли f = 5, а h = 4, тобто коли п’ятьом суміжним 
символам ASCII ставляться у відповідність чо-
тири кодослова. 

Аналогічно, дослідивши (5) доходимо ви-
сновку, що найбільшого ущільнення десятко-
вих послідовностей можна досягти, якщо трьом 
суміжним десятковим цифрам ставити у відпо-
відність одне кодослово. 

Перед перетворенням вхідне повідомлення 
аналізується і розбивається на підпослідовності 
трьох видів – текстові підпослідовності, утво-
рені з символів табл. 1, які кодуються з вико-
ристанням текстового режиму; підпослідовнос-
ті ASCII, утворені з символів, що не входять 
до табл. 1, які кодуються з використанням ре-
жиму ASCII; підпослідовності десяткових 
цифр, які кодуються в цифровому режимі. Пе-
ред кожною підпослідовністю вставляється 
відповідний символ-перемикач режиму – служ-
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бове кодослово (рис. 4), значення якого не на-
лежить множині Ω. 

Аналізуючи різноманітні варіанти вхідних 
повідомлень та моделюючи їх кодування з ви-
користанням трьох режимів (рис. 4) можна дій-
ти висновку, що в середньому повідомлення 
можна ущільнити на 10%, тобто кількість міні-
мальних елементів (модулів) у графічно-
кодовому зображенні буде на 10% меншою, ніж 
кількість біт, яку передає вхідне повідомлення. 

 
Створення символіки графічного коду 
При графічному поданні даних кожному ко-

дослову відповідає ГК-знак. Набір ГК-знаків 
утворює символіку графічного коду. ГК-
позначка складається з послідовності ГК-
знаків. 

Для розроблення символіки потрібної поту-
жності (не менше ніж 2

sn  ГК-знаків) графічного 
коду необхідно задати: структуру ГК-знаків, кі-
лькість білих та чорних елементів у ГК-знаках, 
кількість градацій ширини елементів у ГК-
знаках. 

Розробимо структуру ГК-знаку зі сталою 
шириною та сталою кількістю елементів у ГК-
знаку. Така структура ГК-знака забезпечує ви-
соку надійність зчитування ГК-позначки, адже 
в цьому випадку ГК-знаки з ГК-позначки виді-
ляють за двома ознаками. 

Беручи до уваги, що для подання даних не-
обхідно 2

sn  різних кодослів (ГК-знаків), для 
забезпечення взаємодії режимів кодування (пе-
ремикачі з одного режиму до іншого) – nп кодо-
слів, а для забезпечення роботи обладнання 
(сканера) – nсл службових кодослів, необхідно 
вибрати такі параметри ГК-знаку (кількість 
градацій ширини елементів, кількість білих та 
чорних штрихів, ширину L ГК-знака), комбіна-
ції яких забезпечували б генерацію не менше 
ніж слs nnnN ++= п

2  ГК-знаків. 
Крім того, має виконуватись умова 

( ) Pnns <+− п
2 1 , де P – найближче просте чис-

ло. Це викликано тим, що перетворене вхідне 
повідомлення – послідовність кодослів, підля-
гає завадостійкому кодуванню, при якому опе-
рації виконуються за модулем простого числа. 

Для нашого (ns = 37) прикладу 
( ) 1371313681 п

2 =+=+− nns , а найближчим 
простим числом є P = 1373, і таким чином, си-

мволіка ГК має налічувати не менше 
ніж 1373 + nсл ГК-знаків. Для службових потреб 
зазвичай резервують близько nсл = 10 службо-
вих ГК-знаків. 

Якщо зафіксувати параметри: кількість еле-
ментів у ГК-знаку – 8 (4 чорні, 4 білі), кількість 
градацій ширини елементів – 4, то в межах ши-
рини L = 14 модулів можна згенерувати 
N = 1428 різних ГК-знаків, які утворять симво-
ліку графічного коду. Для подання даних з N 
ГК-знаків вибираємо P ГК-знаків, решту N – P 
ГК-знаків можна використовувати для службо-
вих цілей. 

 
Завадостійке кодування даних 
Для надійного зберігання даних у графічно-

кодовій позначці необхідно вихідну послідов-
ність кодослів закодувати коректувальним ко-
дом, який здатний виправляти багатократні 
спотворення. Для цієї мети найдоцільніше ви-
користати коректувальний код Ріда-Соломона, 
який забезпечує виправлення спотвореннь двох 
видів – помилок та стирань [9]. 

Помилка – це таке спотворення, коли вна-
слідок ушкодження один ГК-знак (кодослово) 
переходить в інший ГК-знак (інше кодослово). 
Стирання – це таке спотворення, коли декодер 
не може зідентифікувати зчитаний ГК-знак з 
жодним із ГК-знаків символіки (зчитано такий 
знак, якого немає в символіці графічного коду). 

Коректувальна здатність коду Ріда-
Соломона залежить від кількості контрольних 
розрядів (кодослів), які долучають до інформа-
ційних розрядів (кодослів). 

Якщо до k інформаційних кодослів долучи-
ти r контрольних кодослів, то в n-розрядних 
словах коду Ріда-Соломона (n = k + r) забезпе-
чується виправлення t помилок та s стирань, 
де t і s визначається з нерівності r ≥ 2t + s. 

Наприклад, якщо r = 4, то це дозволить ви-
правляти такі конфігурації помилок та стирань: 

2=t , 0=s ; 1=t , 2=s ; 0=t , 4=s . 
Вхідна послідовність кодослів, яку належить 

закодувати кодом Ріда-Соломона є інформацій-
ним словом ( )0121 ,...,,, aaaaA kk −−= , 

( )1...,,2,1,0 −∈ Pai , з якою зв’яжемо 

многочлен ( ) ∑
−

=
=

1

0

k

i
ii xaxa , коефіцієнти ai якого є 

кодословами. 
Кодування ґрунтується на використанні тві-

рного  многочлена  g(x) степеня r,  де  r  –  кіль- 
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кість контрольних кодослів. 
Твірний многочлен коректувального коду 

Ріда-Соломона обчислюється так: 
( ) ( ) ( ) ( )rxxxxg ααα −−−= ...2 , 

де α – примітивний елемент поля GF(P). 
Примітивний елемент α – це таке значен-

ня (число) степені (від 0 до n–1) якого дають всі 
ненульові елементи поля. 

Наприклад, якщо P = 1373, то α = 2. Якщо 
взяти r = 4, то відповідний твірний многоч-
лен g(x) дорівнює набуває вигляду: 

( ) ( ) ( )( )( )=−−−−= 432 2222 xxxxxg  

10244132801343 234 ++++= xxxx . 
Операції додавання та множення 

коефіцієнтів виконуються за модулем P = 1373. 
У загальному випадку після розкриття ду-

жок твірний многочлен матиме ви-

гляд ( ) ∑
=

=
r

j

j
j xgxg

0
, причому gr = 1. 

Обчислення значень gj виконується за моду-
лем P, при цьому від’ємні значення в GF(P) до-
рівнюють: доповненню до P, якщо gj ≥ –P; до-
повненню до P остачі від ділення gj на P, як-
що gj < –P. 

Кодування коректувальним кодом Ріда-
Соломона полягає в отриманні кодового слова 

( )0121 ,...,,, ccccC nn −−= , якому відповідає 

многочлен ( ) ∑
−

=
=

1

0

n

i
ii xcxc , де ( ) ( ) ( )xgxaxc ⋅=  – 

тобто необхідно виконати множення 
інформаційного многочлена a(x) на твірний 
многочлен g(x). 

Коефіцієнтам сi кодового слова С ставлять у 
відповідність ГК- знаки, які наносять на носій у 
вигляді матриці (див. рис. 2). 

Нехай ( ) 129560133460 23 +++= xxxxa . 
Цей многочлен відповідає послідовності кодос-
лів: 60 1334 60 1295, яка є результатом ущіль-
нення повідомлення БФ21-А. 

Візьмемо r = 4, якому відповідає твірний 
многочлен: 

( ) 10244132801343 234 ++++= xxxxxg . 
Тоді 
( ) ( ) ( )xgxaxc = ( )×+++= 129560133460 23 xxx  

( )=++++× 10244132801343 234 xxxx  

++++= 4567 99818190760 xxxx  
1135393751315 23 ++++ xxx  

Тобто вхідній послідовності кодослів 60 
1334 60 1295 поставлено у відповідність кодову 
послідовність 60 907 181 998 1315 75 393 1135, 
у якій забезпечується виправлення: двох поми-
лок; однієї помилки і двох стирань; чотирьох 
стирань. 

 
Формування ГК-позначки 
Заповнення матриці ГК-позначки відбува-

ється наступним чином: 
1. Перше кодослово даних D11 – це дескриптор 

довжини даних. Він дорівнює загальній кі-
лькості кодослів у ГК-позначці, включаючи 
й дескриптор довжини. 

2. Кодовектор w (D12) – кількість рядків у ГК-
позначці. 

3. Кодовектор c (D13) – кількість стовпців у ГК-
позначці. 

4. Кодовектор r (D14) – кількість контрольних 
розрядів (кодослів) коду Ріда-Соломона. 

5. Кодовектори даних інформаційного повід-
омлення Di j. 

6. Два кодослова виявлення помилок C2 та C1: 
C1 дорівнює сумі за модулем P кодослів, 
розміщених на непарних позиціях, якщо по-
слідовність кодослів D11, …, Dw c-2 розгляда-
ти як вектор-рядок; C2 дорівнює потроєній 
сумі за модулем P кодослів, розміщених на 
парних позиціях. Мета використання C1 та 
C2 – виявити помилки, якщо кількість спо-
творень у ГК-позначці перевищить коректу-
вальну здатність коду Ріда-Соломона. 

 
Рис. 5. Приклад заповнення матриці ГК-позначки 
Для прикладу, що розглядається, матриця 

ГК-позначки матиме вигляд, як показано 
на рис. 5, де 
     D11 = 12 – дескриптор довжини даних; 
     D12 = 7 – кількість рядків у ГК-позначці; 
     D21 = 2 – кількість стовпців у ГК-позначці; 
     D22 = 4 – кількість контрольних розря-

дів (кодослів) коду Ріда-Соломона. 
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Обчислимо значення C1 та C2: 
( ) =+++++= 1373mod9079987511352121C  

   3831373mod3129 == ; 
( ) =+++++⋅= 1373mod6018113153934732C  

     3881373mod5880 == . 
Після заміни кодослів на відповідні ГК-

знаки отримаємо ГК-позначку на рис. 1. 
 

Висновки 
Для подання алфавітно-цифрових даних у 

графічно-кодованому вигляді необхідно розро-
бити графічний код, який має включати такі ча-
стини: визначення алфавіту, який буде викори-
стовуватись у вхідних повідомленнях; розроб-
лення способу ущільнення алфавітно-цифрових 
символів; вибір завадостійкого коду для забез-
печення надійного відтворення зчитуваних да-
них; проектування символіки графічного коду – 
набору графічно-кодових знаків. 

При визначенні алфавіту для вхідних повід-
омлень слід мати наувазі, що у вхідних повід-
омленнях можуть траплятися будь-які символи 
ASCII, тому слід застосовувати декілька режи-
мів кодування алфавітно-цифрових даних – ко-
дування підпослідовностей, утворених з симво-
лів, що найчастіше зустрічаються в текстах 
(близько 90 символів), кодування підпослідов-
ностей, до складу яких входять символи ASCII, 
що рідко зустрічаються в тексті, кодування ци-
фрових підпослідовностей. 

Цільовою функцією при поданні алфавітно-
цифрових даних у графічно-кодованому вигля-
ді є ущільнення даних. Ущільнення досягається 
за рахунок використання кількох режимів ко-
дування вхідних повідомлень, поділу алфавіту 
на набори символів в основному режимі – текс-
товому, та застосуванні числового перетворен-
ня групи символів одного алфавіту (алфавіту 
вхідних повідомлень) в інший алфавіт – симво-
ліку графічного коду. 

Це перетворення має характер перетворення 
числа з однієї системи числення в іншу (у при-
кладі, що розглядався, з системи числення за 
основою 37 (текстовий режим), 256 (ре-
жим ASCII), 10 (цифровий режим) у систему 
числення за основою 1373). Таке перетворення 
забезпечує ущільнення даних в середньому 
на 10%. 

Для забезпечення надійного відтворення да-
них з графічно-кодової позначки необхідно пе-
ретворену алфавітно-цифрову послідовність 

кодувати таким завадостійким кодом, який до-
зволяє виправлення ушкоджень двох видів – 
помилок та стирань. Для цієї мети доцільно ви-
користовувати коректувальний код Ріда-
Соломона. 

У даній статті особливості подання даних у 
графічно-кодованому вигляді досліджувались 
для випадку стекових графічних кодів. Анало-
гічне дослідження слід провести також для ма-
тричних графічних кодів. 
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Предложена методика построения графических 
кодов для подачи алфавитно-цифровых данных. В 
рамках методики разработан способ уплотнения 
данных в среднем на 10%. Сформулированы прави-
ла построения символики графического кода. Пока-
зано, что для надежного считывания графично-
кодовых меток необходимо использовать корректи-
ровочные коды, которые исправляют повреждения 
двух видов – ошибки и стирания. Подробно рас-
смотрен алгоритм кодирования входных данных 
корректировочным кодом Рида-Соломона. 
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БЕЗПРОВIДНI  СЕНСОРНI  МЕРЕЖI  НА  ОСНОВI                       
ОПТИЧНОГО КАНАЛУ  ЗВ`ЯЗКУ 

Використання в якості середовища передавання даних безпровідного оптичного каналу 
зв’язку дозволяє створювати нові ефективні системи збору і обробки інформації про стан роз-
поділених об’єктів. У статті запропоновані принципи організації збору даних з розподілених 
об’єктів, які забезпечують зменшення габаритів вузлів мережі, збільшення тривалості роботи 
від автономного джерела живлення. Передавання даних з використанням оптичних сигналів 
дозволяє підвищити рівень захисту від електромагнітних завад та несанкціонованого доступу 
до інформації.  

The use of wireless optical communication channel as the environment of data communication al-
lows to create the new, effective systems of collection and processing information about the state of 
distributed objects. In the paper is offered organization principles of data that captured from the dis-
tributed objects which provide diminishing of motes size in network, increase duration of work from 
the autonomous feed source. Data communication by means of optical signals allows to increase the 
level of defence from electromagnetic hindrances and unauthorized access to information. 

Вступ 
Прогрес в області мікроелектроніки та вико-

ристання ефективних технологій безпровідного 
зв’язку привів до розробки та впровадження 
нового класу розподілених комп’ютерних сис-
тем – безпровідних сенсорних  мереж [1, 2].  

Безпровідні сенсорні мережі призначені для 
вирішення задач збору, обробки і передавання 
даних, зокрема, системи охорони і контролю 
доступу, автоматизація будинків, діагностика 
промислового обладнання, віддалений збір по-
казників з лічильників, телемедицина, військо-
ва сфера [2]. 

Вузлами безпровідних сенсорних мереж є 
малогабаритні пристрої, що виконують одноча-
сно обчислювальні і комунікаційні функції . 

Безпровідні сенсори представляють собою пла-
ту (рис. 1) на якій розміщено мікроконтролер (М), 
радіочастотний трансівер (T), джерело живлення 
(B) і датчик (S). Датчики залежать від сфери вико-
ристання сенсорних мереж і можуть бути: темпе-
ратури, тиску, вологості, вібрації та ін. 

Основною вимогою до вузлів сенсорних ме-
реж є мінімальне споживання струму, що за-
безпечить тривалий час їх роботи від автоном-
ного джерела живлення. Одним з основних 
споживачів енергії вузла є радіотрансівер, отже 

задача зменшення енергоспоживання операції 
прийому-передачі даних є актуальною. Радіо-
трансівер також займає значну частину розмірів 
безпровідного сенсора. 

Сучасні безпровідні сенсорні мережі в якості 
середовища передавання даних використову-
ють радіоканал. Передача даних на фізичному 
рівні сенсорних мереж здійснюється згідно 
стандарту IEEE 802.15.4, в діапазоні частот 868 
МГц; 915 МГц; 2,4 ГГц та забезпечують швид-
кість передавання до 250 Кбіт/с [1]. 

Використання радіоканалу ускладнює орга-
нізацію захисту даних від несанкціонованого 
зчитування та використання в місцях з високим 
рівнем електромагнітних завад. 
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Рис. 1. Структура безпровідного сенсора 
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Постановка задачі та її розв’язок 
У зв’язку з широким впровадженням без-

провідних сенсорних мереж в різні галузі виро-
бництва, контролю та управління, систем тех-
нічної безпеки, стає актуальною проблема під-
вищення надійності їх роботи та захист від не-
санкціонованого доступу до інформації в про-
цесі передачі, особливо гостро дана проблема 
стосується сенсорних мереж, які використову-
ються в системах технічної безпеки. 

Найбільш вразливим місцем інформаційних 
систем є канали зв’язку. Відповідно від їх на-
дійної роботи в значній мірі залежить надій-
ність роботи системи в цілому. 

В умовах постійно зростаючого рівня елект-
ромагнітних завад у широкому діапазоні частот 
використання оптичних сигналів для передачі 
даних стає особливо актуальним. У безпровід-
них оптичних каналах передача даних здійсню-
ється вузько направленим оптичним променем, 
в той час як сигнали які передаються по радіо-
каналу випромінюються в діапазоні кутів 360 
градусів. Вузькі промені оптичних систем роб-
лять неможливим перехоплення сигналів, оскі-
льки для цього необхідно розмістити приймач 
на шляху поширення сигналу. Оптичні промені 
простіше контролювати, вони не проходять че-
рез стіни і спеціально обладнані вікна. Достат-
ньо вузькі промені світла дають можливість 
обійти обмеження, властиві радіочастотним си-
стемам, і компактно розмістити велику кіль-
кість оптичних терміналів на одній території 
без використання методів розділення. Оптичні 
канали зв’язку забезпечують  високу швидкість 
передавання.  

Безпровідні оптичні канали зв’язку успішно 
використовуються або знайдуть використання в 
майбутньому в [3]: 

• системах телекомунікації та комп’ютерних 
мережах; 

• системах космічного зв’язку;  
• системах зв’язку з підводними човнами; 
• в системах спеціального зв'язку типу “точ-

ка – точка” між рухомими або стаціонарними 
абонентами;  

• системах охоронної сигналізації активного 
та пасивного типу; 

• лазерних системах моніторингу об’єктів. 
Ще однією перспективною областю викори-

стання безпровідних оптичних каналів зв’язку є 
сенсорні мережі. Для зв’язку безпровідний  се-
нсор  використовує  оптичний  трансівер,  який 
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Рис. 2. Структура сенсора з оптичним каналом 
зв’язку: OT – оптичний трансівер 
 

складається з оптичного випромінювача та фо-
топриймача (рис.2). В якості випромінювача 
використовується лазерний або інфрачервоний 
діод. 

Для зменшення енергоспоживання безпрові-
дного сенсору розроблена схема передавання 
даних скануючого типу (рис.3). Дані з мікроко-
нтролера поступають на кероване мінідзеркало 
(СМ). Мінідзеркало має два стани, що розріз-
няються напрямом повороту дзеркальної пло-
щини навколо осі, яка проходить по діагоналі 
дзеркала. Залежно від поступаючого сигналу 
(відповідного 0 або 1) дзеркало приймає одне з 
двох можливих положень, тобто повертається 
на деякий кут. З врахуванням положення міні-
дзеркала відбите світло надходить або на фото-
приймач через оптичну систему, або відбива-
ється в сторону на світлопоглинач. Кут поворо-
ту дзеркала – це плюс 10° від нормалі для по-
ложення “включено” (1) і мінус 10° для “вимк-
нено” (0). Таким чином, зміною положення мі-
нідзеркала, здійснюється модуляція оптичного 
випромінювання [4, 5]. 

Використання методу передавання даних з 
дистанційним зчитуванням дозволяє значно 
зменшити витрату електроенергії для передачі 
даних. Відстань зчитування даних залежить від 
потужності випромінювача (лазерного діода) і 
рівна 200 - 400 м.  

Для передачі повідомлень багатьом вузлам 
мережі автором розроблена топологія “точка – 
багато точок” на основі оптичного каналу 
зв’язку (рис. 4). Лазерний діод (LD) з широкою 
діаграмою направленості передає дані на без-
провідні сенсори (WS) які з псевдовипадковою 
затримкою передають дані на фотоприймач (P).  
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Рис. 3.  Структурна схема сенсора з дистанційним зчитуванням даних: LD – лазерний діод; P – фотоприймач; CM 
– кероване дзеркало 
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Рис. 4. Топологія мережі точка – багато точок 
 
Безпровідні сенсори обладнані рефлектором 

з модулятором, який забезпечує передачу даних 
на базову станцію. Рефлектор це фігура з трьо-
ма взаємно - перпендикулярними гранями (дзе-
ркалами), одна з яких міняє своє положення і 
таким чином здійснює модуляцію сигналу. При 
опроміненні рефлектора віддаленим лазером 
модульований сигнал відбивається під кутом 
180° [4]. Сенсори мають два джерела живлення: 
акумулятор та сонячні елементи, які перетво-
рюють  випромінювання  лазера в електричний 

α MSOT H

 
Рис. 5. Зв’язок з рухомим абонентом на основі оп-
тичних променів: MS – рухомий абонент; OT – оп-
тичний трансівер; H – зона зв’язку 

струм. Таким чином є можливість додатково 
заряджати акумулятор при відсутності природ-
ного освітлення. 

Дана архітектура дозволяє організувати без-
провідний доступ до ресурсів локальної мережі 
аналогічно радіомережам, а також підключити 
до однієї базової станції декілька користувачів 
з асиметричним трафіком. Швидкість переда-
вання від базової станції до користувача 10-
100 Мбіт/с, від користувача до базової станції  
до 1 Мбіт/с. 

Використання оптичних сигналів для зв’язку 
з рухомими абонентами (рис. 5) забезпечує ви-
соку прихованість обміну інформацією. Після 
входження абонента в зону зв’язку відбувається 
його аутентифікація, після цього здійснюється 
обмін даними на високій швидкості (0.1 – 10 
Гбіт/с) протягом короткого часу (до 1 с). 

 
Аналіз одержаних результатів 
Обсяг інформації, який можна передати ру-

хомому абоненту обчислюється за формулою 

[6]: 
V

tgLC
W

⋅

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅

=
6,3

2
2 α

,  

де W – обсяг прийнятої (переданої) інформації,  
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Рис. 6. Залежність обсягу переданої інформації від 
швидкості руху абонента: 50=L  м, )(1 VW при 

10=C  Мбіт/с, )(2 VW  при 100=C  Мбіт/с 

 
Мбіт/с; L  – відстань до передавача, м; α – кут 
розходження оптичного променя; V  – швид-
кість руху абонента, км/год. 

З графіку на рис.6 видно, що обсяг прийня-
тої інформації становить близько 5 Мбіт, при 
швидкості руху 100 км/год та швидкості пере-
давання 100 Мбіт/с. А так, як сучасні безпрові-
дні оптичні канали зв’язку забезпечують швид-
кість передавання (0,1 – 10 Гбіт/с), відповідно 
навіть при високих швидкостях руху можна до-
сягти значних обсягів передачі інформації. 

 
Висновок 
Використання розроблених принципів збору 

даних з сенсорів на основі безпровідного опти-
чного каналу зв’язку забезпечить підвищення 
надійності роботи мережі в умовах електромаг-
нітних завад, захист від несанкціонованого до-
ступу до даних в процесі передачі, збільшення 
тривалості роботи безпровідних сенсорів, а та-
кож зменшить вартість реалізації одного при-
строю.  

Вищеописані властивості роблять безпрові-
дні сенсори з оптичним каналом зв’язку ефек-
тивним засобом для збору даних з розподілених 
об’єктів та організації безпровідних сенсорних 
мереж. 
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основе оптического канала связи 

Использование в качестве среды передачи дан-
ных беспроводного оптического канала связи позво-
ляет создавать новые эффективные системы сбора и 
обработки информации о состоянии распределен-
ных объектов. В статье предложены принципы ор-
ганизации сбора данных с распределенных объек-
тов, которые обеспечивают уменьшения габаритов 
узлов сети, увеличение продолжительности работы 
от автономного источника питания. Передача дан-
ных с использованием оптических сигналов позво-
ляет повысить уровень защиты от электромагнит-
ных помех и несанкционированного доступа к ин-
формации. 

 


