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Национальный технический университет Украины  
"Киевский политехнический институт", г. Киев 

СОВМЕЩЕНИЕ  ВВОДА  И  ОБРАБОТКИ  ОПЕРАНДОВ  
ПРИ  ВЫЧИСЛЕНИИ  НЕКОТОРЫХ  ФУНКЦИЙ  

Рассматривается метод вычисления функций синуса и косинуса в избыточной системе 
счисления при поразрядном вводе операндов, начиная со старших разрядов. Показана возмож-
ность совмещения во времени процессов ввода и обработки данных. Приведен алгоритм и 
пример вычислений. Исследована погрешность получения результата. 

The method of sine and cosine function value calculation with digit-by-digit input of operands be-
ginning with the top digits in redundant numerical notation is considered. The opportunity of overlap-
ping in time of processes of data input and processing is shown. The algorithm and example of calcu-
lations are given. The measure of inaccuracy of result calculation is investigated. 

Введение 
При проектировании цифровых вычисли-

тельных устройств, работающих в системах 
управления процессами в реальном масштабе 
времени, возникает задача уменьшения про-
должительности обработки операндов, форми-
рующихся поразрядно вне устройства. Режим 
работы операционных блоков в указанном слу-
чае является неавтономным, так как период по-
ступления очередных разрядов операндов оп-
ределяется быстродействием источников ин-
формации, то есть внешними по отношению к 
операционным устройствам (ОУ) факторами. 
Для уменьшения времени получения результата 
целесообразно использовать методы, которые 
позволяют совмещать во времени процессы 
ввода операндов и их обработки. Для выполне-
ния ряда операций такие методы известны [1]. 
Ниже показана возможность вычисления в ука-
занном режиме тригонометрических функций 
синуса и косинуса. При этом, рассматривается 
возможность обработки аргументов как в избы-
точном коде, который используется в квазипа-
раллельных ОУ [1], так и в каноническом, ко-
торый можно рассматривать как частный слу-
чай избыточного представления чисел. Предла-
гаемый подход ориентирован на аппаратную 
реализацию ОУ, в том числе на использование 
ПЛИС. 

 
Методы вычисления функций 
Для вычисления функций используются 

аналитические методы с различным типом ап-

проксимации функций [2]. Такие методы, как 
правило, реализуются на программном уровне 
и требуют больших временных затрат. Ускоре-
ние вычислений могут обеспечить табличные 
методы, основанные на хранении значений 
функций в памяти [3]. Однако при большой 
разрядности аргументов аппаратурные затраты 
быстро возрастают. Объем памяти для прямой 
табличной реализации должен составлять nn2  
бит, где n – разрядность аргумента. При боль-
ших n  использование прямой таблицы, как 
правило, не представляется возможным без 
каскадирования устройств памяти, что услож-
няет реализацию ОУ и снижает быстродейст-
вие.  

Альтернативным подходом являются таб-
лично-алгоритмические методы вычисления 
функций, которые используют таблицы коэф-
фициентов значительно меньшей емкости, чем 
табличные методы, и требуют выполнения 
меньшего числа операций по сравнению с ал-
горитмическими методами. Наиболее часто для 
аппаратной реализации используют методы 
«цифра за цифрой», например, метод Волдера 
[4, 5].  

Вычисление функций Φ= sinY  и 
Φ= cosX  методом Волдера в параллельных 

ОУ, когда код аргумента представлен перед на-
чалом операции всеми разрядами, выполняется 
в соответствии с итерационными формулами 
[5]: 

i
iii

−
+ −Φ=Φ 2arctg1 ε ; 
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ii signsign Φ=ε ; 
;21 i

i
iii XYY −

+ −= ε  
i

i
iii YXX −

+ += 21 ε . 
Здесь ,1...0 −= ni  ,00 =Y  Φ=Φ 0 , 

}1,1{−∈iε , K – коэффициент деформации век-

тора, равный in 21
0 21П −− + , iiY Φ−= sin и 

iiX Φ= cos  – промежуточные результаты вы-
числений. 

Можно выделить два этапа выполнения опе-
рации: преобразование аргумента (две первые 
формулы) и непосредственно вычисления зна-
чений функций. 

Совмещать во времени процессы поразряд-
ного ввода операндов и их обработки в данном 
случае не представляется возможным. К началу 
вычислений должен быть накоплен полный код 
аргумента. Таким образом, при поразрядном 
поступлении операнда время Т, необходимое 
для получения результата, определяется выра-
жением 

21 TTT += ,                          (1)                              
где 1T  – время поразрядного ввода операндов, а 

2T  – время собственно вычисления функции. 
Таким образом, возникает необходимость 

разработки методов, которые позволяют уско-
рить время получения результата за счет устра-
нения составляющей 2T в выражении (1), в том 
числе, при использовании избыточных систем 
счисления.  

 
Теоретическое обоснование предлагаемо-

го метода  
Пусть операнд представлен в двоичной по-

зиционной избыточной системе счисления с 
цифрами }1,0,1{−  и изменяется в пределах 

2/0 π≤Φ≤ . Рассмотрим модификацию мето-
да Волдера для случая, когда операнд поступа-
ет в ОУ последовательным кодом, начиная со 
старших разрядов.  

Поскольку при этом в i -м цикле учитыва-
ются только поступившие старшие разряды  
операнда, то одной итерации в цикле может 
оказаться недостаточно, так как значение опе-
ранда может измениться при поступлении сле-
дующих разрядов. «Неправильная» итерация       
i-го цикла должна быть исправлена в после-
дующих  циклах.  

Учитывая пределы изменения значений ар-
гументов, для функций Φ= sinY и Φ= cosX  
условие исправляемости итераций можно по-
лучить в виде  

∑ +=
−−−−

+ ≤+
n

ij
kii

i arctgk
1

1
1 22arctg2ϕ ,   (2)  

где 1+iϕ  – очередная цифра операнда, 
i−2arctg – максимальный остаток от преобра-

зования операнда в i -м цикле, k – максималь-
ное количество итераций, которое необходимо 
выполнить в каждом цикле, чтобы скомпенси-
ровать остаток предыдущего цикла и цифру 
операнда, поступившую в текущем цикле. 

Можно показать, что неравенство (2) вы-
полняется при 2=k , то есть в каждом цикле 
достаточно выполнить две итерации. Заметим, 
что в связи с использованием двойных итера-
ций  изменится коэффициент деформации век-
тора. В данном случае он будет иметь вид 

== 2' KK  )21(П 2
0

in −+ . 
При вычислении 11, ++ ii YX  разряды резуль-

тата можно формировать последовательно для 
их обработки в других ОУ, работающих в ана-
логичном режиме. Чтобы разряды результата 

11, ++ ii yx , имеющие вес 12 −−i , не превышали 
максимальное допустимое значение, вывод ре-
зультата необходимо производить с задержкой 
на p  шагов, которая (например, для перемен-
ной X ) определяется из условия 

'
1

1
max)1( )(2)1( iii

pi
i XXXx +−>+ +

+−−
+ ,     (3) 

где '
iX  – код, содержащий только )1( pin +−−  

младших разрядов iX , max)1( +ix  - максимальное 
значение  разряда результата, в данном случае 

max)1( +ix =1. 
С учетом максимального значения 

npi
iX −+−− −= 22 1'  неравенство (3) принимает 

вид 
 n

ii
pi XX −

+
+−− −−> 2)(2 1

1 .              (4) 
При вычислении 1+iX  разность )( 1 ii XX −+  

максимальна, если в i -м цикле дважды выпол-
няется сложение или вычитание. В этом случае 

)( 1 ii XX −+  = )22( 21
i

i
i

i XY −+− − . При макси-
мальном значении 1=iY  и минимальном зна-
чении 0=iX  эта разность составит )( 1 ii XX −+  
= 12 +−i . В этом случае неравенство (4) выпол-
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няется при 2=p . 
 
Алгоритм и пример вычислений  
Рассмотрим пример вычисления функций 

Φ=Φ= cos,sin XY .  
Устройство для вычисления функций долж-

но содержать сумматоры и регистры для фор-
мирования и хранения операнда Φ  и результа-
тов Y и X . Кроме того, необходим блок памя-
ти, в котором записаны константы вида 

i−2arctg , а также средства коммутации. 
Перед началом вычислений '

0 /1 KX =  =    

= (0.36875624)10 = (0.010111101)2, 00 =Y , =Φ 0  
0

0 2⋅= ϕ . Каждый i -й цикл состоит из сле-
дующих тактов: 

1 такт. На вход устройства поступает 
)1( +i -й разряд операнда }1,0,1{1 −∈+iϕ  и фор-

мируется частичное значение операнда 
1

1
'

1 2 −−
++ ⋅+Φ=Φ i

iii ϕ . 
2 такт. Выполняются вычисления  

'
1

'
1

"
1 ,, +++Φ iii YX  и '

1+Φ= ii signsignε . 
3 такт. Выполняются вычисления 

111 ,, +++Φ iii YX  и "
1+Φ= ii signsignε .  

Пусть, например, необходимо вычислить 
значение функций Φ=Φ= cos,sin XY  при  
разрядности  8=n  и значении операнда Φ  = 

10)7073.0(  = 2)11101011.0( . Вычисления  иллю-
стрируются табл. 1, в которой i - номер цикла, 
а j - номер такта.  

В результате вычислений формируются 
представленные параллельным кодом значения 

Φ= cosX  = 2)11000001.0(  = 10)7539.0( , 
Φ−= sinY  = 2)01011000.1(  = 10)6562.0(− .  

 
Погрешность вычислений  
Погрешности первого этапа вычислений 

(преобразование аргумента), включают мето-
дическую погрешность конечного числа итера-
ций и инструментальную погрешность  
суммирования округленных констант. Методи-
ческая погрешность не изменяется по сравне-
нию с параллельными ОУ и составляет 

n
м

−⋅= 2)3/2(σ . Инструментальная погреш-

ность с учетом двойных итераций составит 
n

и n −⋅= 2)32/2(σ , а общая среднеквадрати-
ческая погрешность первого этапа равна 

22
1 им σσσ += = nn −⋅+ 26/)8( .        (5) 

Погрешности второго этапа вычислений 
(непосредственное вычисление функций) 
включают в себя погрешность, трансформиро-
ванную из первого этапа и инструментальную 
погрешность вследствие сдвигов на i  разрядов 
вправо. Трансформированная погрешность с 
учетом того, что величина угла может прини-
мать значения в интервале  от 0 до 2/π ,  с уче-
том (5) составит тσ  = nn −⋅+⋅ 26/)8()2/2( . 
Инструментальная погрешность от сдвигов с 
учетом двойных итераций равна cσ  = 

nn −⋅− 23/)2(2 , а общая погрешность вычис-

ления функций составляет 22
ст σσσ += = 

nn −⋅−= 23/24/3 . В рассмотренном приме-
ре (табл. 1) погрешность при вычислении обеих 
функций не превышает расчетной. 

 
Выводы 
Предложенная модификация метода Волде-

ра позволяет совмещать процессы ввода и об-
работки операндов, то есть позволяет устранить 
составляющую 2T  в выражении (1), что создает 
предпосылки к ускорению получения результа-
та при поразрядном поступлении операндов.  

Благодаря последовательному вводу инфор-
мации сокращается необходимое число внеш-
них выводов ОУ, что дает дополнительные 
преимущества по сравнению с ОУ параллель-
ного типа. В частности, при использовании 
ПЛИС благодаря этому сокращается необходи-
мое число ячеек ввода-вывода. В свою очередь, 
увеличение числа свободных выводов ПЛИС 
позволяет использовать их для других уст-
ройств в составе этой же микросхемы, то есть 
повышает возможности использования функ-
ционального ресурса микросхемы. 
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Таблица 1. Значения промежуточных результатов при вычислении функций 
i  j  

1+iϕ  i−2arctg  iΦ  iε  X  Y  

0 1 
 
2 
 
3 

 1  
 
 
0.110010010 

  00.000000000 
+00.100000000 
  00.100000000 
 -00.110010010 
  11.101101110 
+00.110010010 
  00.100000000 

 
 
 1 
 
-1 

 
 
  0.010111101 
+0.000000000 
  0.010111101 
 -1.101000011 
  0.101111010 

 
 
  0.000000000 
 -0.010111101 
  1.101000011 
+0.010111101 
  0.000000000 

1 1 
 
2 
 
3 

 1  
 
 
0.011101101 

  00.100000000 
+00.010000000 
  00.110000000 
 -00.011101101 
  00.010010011 
 -00.011101101 
  11.110100110 

 
 
 1 
 
 1 

 
 
  0.101111010 
+0.000000000 
  0.101111010 
+1.110100001 
  0.100011011 

 
 
  0.000000000 
 -0.010111101 
  1.101000011 
 -0.010111101 
  1.010000110 

2 1 
 
2 
 
3 

 0  
0.001111101 

  11.110100110 
+00.001111101 
  00.000100011 
 -00.001111101 
  11.110100110  

-1 
 
 1 

  0.100011011 
 -1.110100001 
  0.101111010 
+1.110110011 
  0.100101101 

  1.010000110 
+0.001000110 
  1.011001100 
 -0.001011110 
  1.001101110 

3 1 
 
2 
 
3 

-1  
 
 
0.000111111 

  11.110100110 
 -00.000100000 
  11.110000110 
+00.000111111 
  11.111000101  
+00.000111111 
  00.000000100 

 
 
-1 
 
-1 

 
 
  0.100101101 
 -1.111001101 
  0.101011111 
 -1.111010010 
  0.110001101 

 
 
  1.001101110 
+0.000100101 
  1.010010011 
+0.000101011 
  1.010111110 

4 1 
 
2 
 
3 

 0  
0.000100000 

  00.000000100 
 -00.000100000 
  11.111100100 
+00.000100000 
  00.000000100 

 1 
 
-1 

  0.110001101 
+1.111101011 
  0.101111000 
 -1.111101010 
  0.110001110 

  1.010111110 
 -0.000011000 
  1.010100110 
+0.000010111 
  1.010111101 

5 1 
 
2 
 
3 

 1  
 
 
0.000010000 

  00.000000100 
+00.000001000 
  00.000001100 
 -00.000010000 
  11.111111100 
+00.000010000 
  00.000001100 

 
 
 1 
 
-1 

 
 
  0.110001110 
+1.111110101 
  0.110000011 
 -1.111110101 
  0.110001110 

 
 
  1.010111101 
 -0.000001100 
  1.010110001 
+0.000001100 
  1.010111101 

6 1 
 
2 
 
3 

 1  
 
 
0.000001000 

  00.000001100 
+00.000000100 
  00.000010000 
 -00.000001000 
  00.000001000 
 -00.000001000 
  00.000000000 

 
 
 1 
 
 1 

 
 
  0.110001110 
+1.111111010 
  0.110001000 
+1.111111010 
  0.110000010 

 
 
  1.010111101 
 -0.000000110 
  1.010110111 
 -0.000000110 
  1.010110001 

7 1 
 
2 
 
3 

-1  
 
 
0.000000100 

  00.000000000 
 -00.000000010 
  11.111111110 
+00.000000100 
  00.000000010 
 -00.000000100 
   11.111111110    

 
 
-1 
 
 1 

 
 
  0.110000010 
 -1.111111101 
  0.110000101 
+1.111111101 
  0.110000010 

 
 
  1.010110001 
+0.000000011 
  1.010110100 
 -0.000000011 
  1.010110001 
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В.В. Макаров, В.В. Жабина. Суміщення вве-
дення і обробки операндів при обчисленні де-
яких функцій. 

Розглядається метод обчислення функцій си-
нуса і косинуса в надлишковій системі числення 
при порозрядному введенні операндів, починаю-
чи зі старших розрядів. Показано можливість су-
міщення в часі процесів уведення і обробки да-
них. Наведено алгоритм і приклад обчислень. До-
сліджено похибку одержання результату. 
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ЧИСЛА  ЛЮКА 

У даній статті узагальнено відомості про числа Люка, Фібоначчі та золоту пропорцію. Роз-
глянуті нові класи рекурентних числових послідовностей (зокрема (p, m, q) – числа Люка). 
Описано переваги числового ряду Люка над числовим рядом Фібоначчі, звідки слідує доціль-
ність застосування числового ряду Люка в обчислювальній техніці, зокрема в теорії кодування, 
в криптографії, для проектування високонадійних процесорів. 

In this article the knowledge about Lucas, Fibonacci numbers and golden proportion was general-
ized. New classes of recurrence numerical sequences were considered (in particular Lucas (p, m, q) –
numbers). In the article the advantages of Lucas number series over Fibonacci number series were de-
scribed, that is why Lucas number series may be used in computer systems, in particular, in coding 
theory, in cryptography, for design of processing unit with higher requirements of reliability. 

Вступ 
Останнім часом спостерігається значний ін-

терес науковців до рекурентних числових по-
слідовностей. Такі послідовності мають не ли-
ше теоретичне, а й прикладне значення. Вони 
знаходять своє застосування в теорії кодування, 
при криптографічних перетвореннях, в обчис-
лювальній техніці тощо [1-10]. 

Найбільш відомою рекурентною числовою 
послідовністю є послідовність Фібоначчі, яка 
докладно досліджена в працях Стахова О.П., 
Лужецького В.А. та інших вчених [1-10]. Крім 
того, існує багато наукових груп, які професій-
но вивчають числа Фібоначчі, золоту пропор-
цію та їх численні застосування у математиці, 
фізиці, філософії, ботаніці, біології, геології, 
кристалографії, медицині, психології, астроно-
мії, економіці, комп'ютерних науках, мистецтві 
[3,8,9,10]. 

В той же час менше уваги приділено дослі-
дженню числових послідовностей Люка (Фран-
суа Едуард Анатоль Люка (Lucas), 1842-1891рр, 
французький математик). 

Числові послідовності Люка тісно пов’язані 
з послідовністю Фібоначчі та золотою пропор-
цією, але мають ряд унікальних властивостей. 
Одразу ж відзначимо, що досліджувані в даній 
статті числові послідовності Люка не є новими, 
і в тій чи іншій мірі представлені в працях низ-
ки авторів (А.Стахов, Б.Розін та інші). Однак, в 
них відображені лише окремі випадки послідо-
вностей Люка і нез’ясованим залишається пи-

тання доцільності їх застосування у галузі об-
числювальної техніки. 

 
Постановка задачі 
Для з’ясування доцільності застосування чи-

слових рядів Люка в технічних галузях необ-
хідно сформулювати основні властивості таких 
послідовностей. Крім того, необхідно дослідити 
взаємозв’язок чисел та послідовностей Люка з 
відомими рекурентними послідовностями, зок-
рема з послідовністю Фібоначчі, що використо-
вуються в галузі обчислень. 

 
Класичні числа Люка 
В математиці під класичними числами Люка 

розуміють наступний числовий ряд [5]: 
2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123 ... (1) 
Рекурентна формула для класичних чисел 

Люка має вигляд: 









>−+−

=

=

=

.1),2()1(
;1,1
;0,2

)(
nприnLnL

nпри
nпри

nL  (2)  

Тобто, кожен член (починаючи з третього) 
числового ряду (1) дорівнює сумі двох попере-
дніх членів. Два початкові (стартові) члени до-
рівнюють 2, 1. 

Числовий ряд Фібоначчі утворюється за та-
ким самим правилом, але два його початкові 
члени дорівнюють 1, 1, і, відповідно, він має 
вигляд: 
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1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ...  (3) 
Незважаючи на таку, на перший погляд, не-

істотну відмінність у способі утворення, число-
вий ряд Люка має низку унікальних властивос-
тей, що створює перспективу його застосування 
в обчислювальній техніці та криптографії.  

Зокрема, легко помітити, що числовий ряд 
Люка (1) швидше зростає ніж числовий ряд Фі-
боначчі (3), наслідком чого буде менша над-
лишковість тієї системи числення, у якій як ба-
зис використовуватиметься числовий ряд Лю-
ка, а не Фібоначчі. Крім того, в числовому ряді 
Люка жодне число не повторюється двічі, що є 
важливим при побудові базисної послідовності 
для позиційних систем числення, тоді як в чис-
ловому ряді Фібоначчі два початкові члени 
співпадають і дорівнюють 1.  

Розглянемо найбільш важливі властивості 
числового ряду Люка. 

Властивість 1. Відношення сусідніх членів 
числового ряду Люка прямує до золотої пропо-
рції.  

Доведемо властивість 1.  Позначимо 

.
)1(

)(lim x
nL

nL
n

=
−∞→

   (4) 

Підставимо у вираз (4) замість L(n) його 
значення, що задається рекурентною форму-
лою (2): 
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Тоді отримуємо рівняння: х = 1 + 1/x  або   
х2 = х + 1. 

Додатний корінь Φ=≈
+

= 618,1
2

51x  

цього рівняння є золотою пропорцією Ф, і, от-

же, .
2

51
)1(

)(lim Φ=
+

=
−→∞ nL
nL

n
 

З цієї властивості легко довести наступну 
властивість. 

Властивість 2. Будь-який член числового ряду 
Люка можна визначити аналітично, викорис-
товуючи формулу Біне [5]: 

L(n) = Фn + (-1)n Ф-n,   (5) 

де 
2

51+
=Φ  – золота пропорція, n=0, 1, 2, … 

Така арифметична простота знаходження 
будь-якого члена числового ряду Люка може 

бути зручною при побудові базисної послідов-
ності ваг на основі числового ряду Люка для 
позиційних систем числення зі штучним поряд-
ком ваги. Зазначимо, що формула Біне для чис-
лового ряду Фібоначчі [5]:  

,
5
)1()(

nnn

nF
−Φ⋅−−Φ

=   (6) 

потребує більше арифметичних операцій при 
знаходженні члена із заданим індексом. 

Властивість 3. Остачі від ділення чисел Лю-
ка на число N=2 завжди утворюють періодич-
ну послідовність. 

Аналізуючи послідовність (1) неважко помі-
тити, що в числовому ряді Люка (1) після двох 
непарних чисел слідує одне парне число. Це 
означає, що остачі від ділення чисел Люка на 
N=2  утворюють періодичну послідовність:  0, 
1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ... 

Така властивість може бути використана для 
контролю арифметичних операцій. 

Властивість 4. Для будь-якого члена числово-
го ряду Люка виконуються рівності [7]: 

;)1( n
n

n LL −−=    (7) 
;)1(22

2
n

nn LL −−=    (8) 
.)1(511

2 n
nnn LLL −−⋅= +−   (9) 

Формула (7) може бути використана для 
розширення числового ряду Люка на від’ємні 
значення індекса n.  

Формула (8) може бути використана для 
швидкого визначення за заданим початковим 
(наприклад, k=8) діапазоном подання чисел в 
системі числення, у якій як базис використову-
ється числовий ряд Люка, кратних діапазонів 
подання чисел (n=2k, 4k, …). 

При застосуванні чисел Люка в криптографії 
формула (9) може бути використана для побу-
дови матриць аналогічних Q-матрицям Фібо-
наччі [6], в яких детермінант буде постійним і 
дорівнюватиме .5±  

 
р-числа Люка 
Відповідно до (2) будь-який член (починаю-

чи з третього) числового ряду (1) дорівнює сумі 
двох попередніх членів.  

Числовий ряд можна будувати і в такий спо-
сіб: нехай n-й член ряду (1) дорівнює сумі по-
переднього, тобто (n-1)-го, члена і члена, що 
знаходиться ліворуч від (n-1)-го на відстані р 
позицій.  

Такий спосіб побудови числового ряду на-
зивають р-числами Люка [5]. 
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Таблиця 1. Приклади числових рядів р-чисел Люка 
p\n -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
0 16 -8 4 -2 1 2 4 8 16 
1 7 -4 3 -1 2 1 3 4 7 
2 5 -4 1 -1 3 1 1 4 5 
3 5 -1 1 -1 4 1 1 1 5 
 
Тобто, під р-числами Люка будемо розуміти 

числа Lр(n), що задаються рекурентною форму-
лою: 

Lp(n) = Lp(n-1) + Lp(n-p-1)  (10) 
при початкових значеннях:  Lp(0) = p + 1;  
Lp(1) = Lp(2) = … = Lp(p) = 1,  { }∞∈ ,...,2,1,0p . 

Характеристичним рівнянням послідовнос-
тей (10) є   

хр+1-  хр - 1 = 0.  (11) 
Додатний дійсний корінь рівняння (11) на-

зивають золотою р-пропорцією Фр. 
Встановлено, що відношення сусідніх членів 

р-числового ряду Люка прямує до золотої        

р-пропорції [5]: .
)1(

)(
lim p

p

p

n nL
nL

Φ=
−→∞

 Доведення 

цієї тотожності аналогічне як і в теоремі 1. 
Нехай р=0. Тоді L0(n) = 2·L0(n-1) і при поча-

тковому значенні L0(0) = 1 отримаємо ряд сте-
пенів двійки: 1, 2, 4, 8, 16, ... , 2n, ... , (20 = 1,     
21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, …), який називають двійко-
вим рядом чисел. Отже, двійковий ряд чисел, є 
окремим випадком р-чисел Люка (при р=0). 

При р=1 рекурентне співвідношення (10) 
співпадає з вже розглянутою рекурентною фо-
рмулою для чисел Люка (2).  

В табл.1 наведені числові ряди р-чисел Люка 
Lр(n), що відповідають різним значенням р. 

Як бачимо, послідовність Люка можна роз-
ширити і на від’ємні значення індекса n відпо-
відно до формули (7), при цьому для парних    
(n = 2k) індексів: L(2k) = L (-2k); для непарних  
(n = 2k + 1): L(2k+1) = - L(-2k-1).  

Важливо відзначити, що формула Біне (5) 
виконується і для від’ємних значень n [5]. 
 

Узагальненні числа Люка 
Задамося цілим невід’ємним числом р = 0, 1,  

2, 3,... і додатним дійсним числом m та розгля-
немо наступне рекурентне співвідношення: 

Lp,m(n) = mLp,m(n-1) + Lp,m(n-p-1) (12) 
де  n = 0, ±1, ±2, ±3,… 

Відзначимо, що при початкових значеннях 
Lp,m(0) = a0, Lp,m(1) = a1, Lp,m(2) = 

=a2, …, Lp,m(p) =  ap,  (13) 

де a0, a1, a2, …,ap – цілі, дійсні або комплексні 
числа, рекурентне співвідношення (12) задає 
нескінченну кількість нових рекурентних чис-
лових послідовностей. 

Зокрема , можна вибрати початкові значення 
(13) у такий спосіб [2]: 

Lp,m(0) = 2,  Lp,m(k) = mk-1,  (14) 
де k = 1, 2, 3, …, p. 

Рекурентні числові послідовності, що гене-
руються формулою (12), будемо називати (p,m)-
числами Люка [2]. 

Рекурентному співвідношенню (12) відпові-
дає наступне характеристичне рівняння: 

xp+1 - mxp – 1 = 0.  (15) 
Це рівняння має єдиний додатний корінь 

Φp,m, названий в [2] узагальненою золотою 
(p,m)-пропорцією. З рівняння (15) безпосеред-
ньо випливає наступна властивість, що зв'язує 
степені золотих (p,m)-пропорцій: 

.1
,,

1
,

1
,,

−−−− Φ⋅Φ=Φ+Φ⋅=Φ n
mpmp

pn
mp

n
mp

n
mp m      (16) 

де n = 0, ±1, ±2, ±3, … 
З виразу (16) легко отримати наступну влас-

тивість золотих (p,m)-пропорцій: 

.1

,
, p

mp
mp m

Φ
+=Φ       (17) 

При m=1 формула (12) зводится до рекурен-
тної формули 

Lp(n) = Lp(n-1) + Lp(n-p-1),   (18) 
а початкові значення (14) при цьому набувають 
вигляду: 

Lp(0) = 2, Lp(1) =  Lp(2) = . . .= Lp(p) = 1.    (19) 
Як бачимо, рекурентне співвідношення (18) 

при початкових значеннях (19) генерує р-числа 
Люка.  

Розглянемо тепер випадок р=1. Для цього 
випадку рекурентне співвідношення (12) зво-
диться до рекурентної формули, що генерує m-
числа Люка: 

 
Lm(n+2) = m Lm(n+1) + Lm(n). (20) 

При цьому початкові значення (14) набува-
ють вигляду [2]: 

Lm(0) = 2,  Lm(1) = m.    (21) 
Рекурентне співвідношення (20) приводить 

до наступного узагальнення рівняння золотої 
пропорції:  x2 - mx - 1 = 0, де m - додатне дійсне 
число, назване Мідхатом Газале [1] порядковим 
числом рекурентного співвідношення (12).  

Додатний корінь Φm цього рівняння назива-
ють узагальненим золотим перетином порядку 
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Таблиця 2. Узагальнені числа Люка )( nLm ±  порядку m=1, 2, 3, 4 

n Ф m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
L1(n) 2 1 3 4 7 11 18 29 47 
L1(-n) 2

51+
 

2 -1 3 -4 7 -11 18 -29 47 
L2(n) 2 2 6 14 34 82 198 478 1154 
L2(-n) 

21+  
2 -2 6 -14 34 -82 198 -478 1154 

L3(n) 2 3 11 36 119 393 1298 4287 14159 
L3(-n) 2

133 +
 

2 -3 11 -36 119 -393 1298 -4287 14159 
L4(n) 2 4 18 76 322 1364 5778 24476 103682 
L4(-n) 

52 +  
2 -4 18 -76 322 -1364 5778 -24476 103682 

m або золотою m-пропорцією [2]: 

 
2

4 2 mm
m

++
=Φ              (22) 

Математичні константи, що задаються вира-
зом (22), були названі В.Шпінадель металеви-
ми пропорціями ("Metallіc Means") [4]. Метале-
ві пропорції, задані (22), мають наступні мате-
матичні властивості: 

,...111 mmmm +++=Φ  

  

...
1

1

+
+

+=Φ

m
m

mm    (23) 

Зрозуміло, що при m=1 вирази (23) зводять-
ся до відомих подань класичної золотої пропо-
рції в радикалах та у формі ланцюгового дробу: 

,...1111 +++=Φ

...1
11

111

+
+

+=Φ . 

Відзначимо, що рекурентне співвідношення 
(20) при початкових значеннях (21) генерує не-
скінченну кількість нових рекурентних послі-
довностей (деякі з них наведені в таблиці 2), які 
називають m-числами Люка, в залежності від 
початкових значень (21). До цього математич-
ного результату практично одночасно і незале-
жно один від одного прийшли наступні вчені: 
аргентинський математик В.Шпінадель [4], 
єгипетський математик Мідхат Газале [1], аме-
риканський математик Д.Капрафф [3], російсь-
кий вчений О.Стахов [2,5,8], російський вчений 
Олександр Татаренко [9] та інші дослідники. 

О.Стахов у праці [8] наводить формулу: 
,)1()( n

m
nn

mm nL Φ⋅−+Φ=     (24) 
яка задає m-числа Люка в аналітичній формі 
через золоту m-пропорцію Φm, що є коренем 
наступного характеристичного рівняння  

x2 – mx – 1 = 0. 

Зазначимо, що при m = 1 формула (24) зво-
диться до формули Біне (5) для класичних чи-
сел Люка. Також безпосередньо з формули (24)  
випливають наступні властивості m-чисел Лю-
ка для від’ємних значень індекса n:  

Lm(2k) = Lm(-2k);  Lm(2k+1) = - Lm(-2k-1). 
Відзначимо, що при m=1 рекурентне спів-

відношення (20) зводиться до рекурентної фор-
мули (2) для класичних чисел Люка, а при m = 2 
– до рекурентного співвідношення 

F2(n+2) = 2F2(n+1) + F2(n), 
яке при початкових значеннях (21) генерує чи-
сла Пеллі-Люка [8]. 

Наостанок запропонуємо ще одне розши-
рення класу послідовностей Люка. 

Задамося цілим невід’ємним числом р = 0, 1, 
2, 3,... і додатними дійсними числами m, q та 
розглянемо наступне рекурентне співвідно-
шення 

Lp,m,q(n) = mLp,m,q(n-1) + qLp,m,q(n-p-1),        (25) 
n = 0, ±1, ±2, ±3,… ,               
якому відповідає характеристичне рівняння: 

xp+1 – mxp +  q = 0.    
Рекурентні числові послідовності, що гене-

руються формулою (25), будемо називати 
(p,m,q)-числами Люка. Вони є найбільш широ-
ким узагальненням чисел Люка і потребують 
подальшого дослідження. 

 
Висновки 
Числовий ряд Люка тісно зв’язаний з число-

вим рядом Фібоначчі, адже обидва вони утво-
рюються за одним й тим самим правилом, коли 
кожен член (починаючи з третього) числового 
ряду дорівнює сумі двох попередніх членів. 
Відмінність полягає лише у двох початкових 
членах, за рахунок чого числовий ряд Люка 
швидше зростає ніж числовий ряд Фібоначчі. 
Отже, при фіксованому значенні розрядної сіт-
ки за допомогою числового ряду Люка (як ба-
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зисної послідовності вагових коефіцієнтів), 
можна подати більший діапазон чисел.  

Числові ряди Люка мають низку важливих 
властивостей, що можуть бути використані для 
контролю арифметичних операцій, для побудо-
ви базисної послідовності вагових коефіцієнтів, 
при криптографічних перетвореннях тощо. 

Отже, числовий ряд Люка має ряд переваг 
над числовим рядом Фібоначчі, що створює пе-
рспективу його застосування в галузі обчислю-
вальної техніки, зокрема в теорії кодування, в 
криптографії, для проектування високонадій-
них процесорів тощо. 

Розглянуті поняття (p,m,q)-чисел Люка істо-
тно розширюють кількість рекурентних число-
вих послідовностей. Такі широко відомі реку-
рентні числові послідовності як класичні числа 
Люка і Фібоначчі, р-числа Люка і Фібоначчі, m-
числа Люка і Фібоначчі, числа Пеллі є окреми-
ми випадками (p,m,q)- чисел Люка. 

Властивість рекурентності числових рядів 
Люка забезпечує можливість їх використання у 
криптографії та при побудові генераторів псев-
довипадкових чисел. 

Розглянуті нові математичні поняття істотно 
розширюють теорію числових послідовностей 
Люка та націлюють дослідників на пошук до-
датків введених рекурентних числових послі-
довностей і нових математичних констант у те-
оретичних та прикладних дисциплінах. 
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В статье обобщены сведения о числах Люка, Фи-
боначчи и золотой пропорции. Рассмотрены новые 
классы рекурентних числових последовательностей 
(в т.ч. (p, m, q) – числа Люка). Описаны преимуще-
ства числового ряда Люка перед числовым рядом 
Фибоначчи, откуда следует целесообразность ис-
пользования числового ряда Люка в вычислитель-
ной технике, в т.ч. в теории кодирования, в крипто-
графии, для проектирования высоконадежных про-
цессоров. 
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Факультет прикладної математики 
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ТЕХНОЛОГІЯ  ДЕКОДУВАННЯ 
ДВОВИМІРНИХ  ГРАФІЧНО-КОДОВИХ  ПОЗНАЧОК 

Докладно розглянуто процес розпізнавання графічно-кодових позначок двовимірних графі-
чних кодів. Розроблено технологію виправлення ушкоджень у відсканованих даних на основі 
коду Ріда-Соломона. Запропоновано формалізовану процедуру декодування, яка спрощує тех-
нологію розпізнавання двовимірних графічних кодів. 

У рамках розглянутої технології наведено простий спосіб знаходження компонентів синд-
рому помилок, що приблизно на порядок знижує обчислювальну складність цієї процедури. 
При цьому значно спрощується декодування графічно-кодових позначок у цілому. 

Process of recognition of graphically-code symbols of two-dimensional graphic codes is consid-
ered in detail. The technology of correction of damages to the scanned data on the basis of Read-
Solomona code is developed. The formalized procedure of decoding which simplifies technology of 
recognition of two-dimensional graphic codes is offered. 

Within the limits of the considered technology the simple way of a finding of components of a 
syndrome of errors is resulted that approximately 10 times reduces computing complexity of this pro-
cedure. Thus decoding of graphically-code symbols as a whole becomes considerably simpler. 

Вступ 
Графічні коди (ГК) – як один з видів автома-

тичної ідентифікації − набувають дедалі біль-
шого поширення. Особливо перспективними є 
двовимірні ГК (рис. 1), у яких дані подаються 
як по горизонталі, так і по вертикалі. 

Такі ГК подають декілька сотень алфавітно-
цифрових символів і вважаються переносними  
файлами даних (portable data file) [1, 2]. 

При їх створенні застосовують способи ущі-
льнення даних та завадостійкого кодування. За-
звичай у ГК застосовують коректувальний код 
Ріда-Соломона, який дозволяє виправляти 
ушкодження двох видів – помилки та стиран-
ня [3]. 
Процедура кодування даних кодом Ріда-
Соломона добре вивчена і формалізована. Про 
те процедура декодування інформації, закодо-
ваної кодом Ріда-Соломона, потребує доопра-
цювання з метою зниження обчислювальної 
складності алгоритмів декодування. 

Існують відомі алгоритми декодування кодів 
Ріда-Соломона – алгоритм Берлекемпа, Берле-
кемпа-Мессі, Пітерсона-Горенстейна-Цірлера 
та інші [4-6]. Ключовим питанням в цих алго-
ритмах є знаходження синдрому помилок. Про- 

 
Рис. 1. Загальний вигляд двовимірного графічного 
коду 

 
цедура знаходження синдрому помилок у відо-
мих алгоритмах декодування є досить склад-
ною і потребує дослідження з метою зниження 
її обчислювальної складності. 

 
Постановка задачі 
Необхідно формалізувати процедуру деко-

дування двовимірних ГК та розробити техноло-
гію виправлення ушкоджень у відсканованих 
даних на основі коду Ріда-Соломона. При цьо-
му метою є спрощення математичних та обчис-
лювальних процедур для знаходження синдро-
му помилок в алгоритмі декодування коду Ріда-
Соломона. 

 
Створення графічно-кодових позначок 
Перш ніж перейти до розгляду процедури 

декодування графічно-кодових позначок (ГК-
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позначок) коротко розглянемо як створюються 
ГК-позначки двовимірних графічних кодів. 

Це питання розглянемо на прикладі стеко-
вих графічних кодів, ГК-позначки яких скла-
даються з розміщених один над одним рядків 
штрихів та проміжків (рис. 1). Кожний рядок 
складається з кількох графічно-кодових зна-
ків (ГК-знаків). 

Створення ГК-позначки включає такі етапи: 
1) ущільнення заданої алфавітно-цифрової по-
слідовності (повідомлення), що підлягає подан-
ню у графічно-кодовому вигляді (ГК-вигляді); 
2) завадостійке кодування ущільнених даних 
кодом Ріда-Соломона; 
3) заповнення матриці ГК-позначки; 
4) друкування ГК-позначки. 

На етапі ущільнення даних застосовують 
перетворення символьних даних (букв, цифр, 
спеціальних знаків) у числову форму – кодос-
лова [7]. 

Наприклад, алфавітно-цифровому повідом-
ленню БФ21-А відповідатиме послідовність ко-
дослів:  60  1334  60  1295  [8]. 

Отриману послідовність кодослів кодують 
завадостійким кодом Ріда-Соломона з потріб-
ною коректувальною здатністю. Наприклад, 
долучивши до інформаційної послідовності 
r = 4 контрольні кодослова, які дозволяють ви-
правити такі комбінації стирань та помилок: 4 
стирання; 1 помилку і 2 стирання; 2 помилки − 
отримують закодовану послідовність кодослів. 

Параметр r пов’язаний з кількістю поми-
лок (t) та стирань (s) таким співвідношен-
ням: r ≥ 2t + s [3]. Стирання – це такий спотво-
рений ГК-знак, який неможливо ототожнити з 
жодним із дозволених ГК-знаків; помилка – це 
перехід ГК-знака в інший дозволений ГК-знак. 

Для прикладу, що розглядається, закодована 
послідовність кодослів, подана у несистемати-
чній формі, має вигляд: 

60  907  181  998  1315  75  393  1135 
На початку закодованої послідовності розмі-
щують чотири службові кодослова, перше з 
яких (D1) визначає загальну довжину даних (12 
кодослів), друге (D2) – кількість рядків у ГК-
позначці (7), третє (D3) – кількість стовпців (4), 
четверте (D4) − коректувальну здатність коду 
Ріда-Соломона (рис. 2).  

Наприкінці кодової послідовності додають 
перевіркові кодолова С2 та С1, де С1 дорівнює 
сумі за модулем P (P − просте число, за моду-
лем якого виконувались операції при завадос- 

 
Рис. 2. Вектор-рядок ГК-позначки 

 
тійкому кодуванні у прикладі, що розглядаєть-
ся, P = 1373) кодослів розміщених на непарних 
позиціях, а С2 дорівнює потроєній сумі за мо-
дулем P кодослів розміщених на парних пози-
ціях. 

Закодовану послідовність кодослів розмі-
щують у вигляді матриці (рис. 3) і долучають 
до неї два вектор-стовпці – ідентифікатори ряд-
ків (лівий (L) та правий (R)). 

Після цього кожному числу (кодослову) ста-
влять у відповідність кодознак – послідовність 
штрихів та проміжків різної довжини та дру-
кують ГК-позначку, обмежуючи її зліва та 
справа знаками СТАРТ, СТОП. 

 
Розпізнавання ГК-позначки 
Для сканування стекових графічних кодів 

(СГК) використовують модифіковані лінійні 
сканери, у яких горизонтальну лінію скануван-
ня переміщують угору-вниз. Лінія сканування 
має бути паралельною до рядків ГК-позначки. 
Зчитування виконується порядково. Якщо 
якийсь рядок було пропущено під час скану-
вання, то можна повернутися на цей рядок і по-
вторити його сканування. Для зчитування СГК, 
крім лінійних, застосовують, двовимірні скане-
ри на основі пристроїв із зарядовим зв’язком 
(ПЗЗ) та лазерні сканери з рухомим променем із 
горизонтально-вертикальною розгорткою. 

Розпізнавання ГК-позначки має 3 етапи: 
1. Декодування рядків та заповнення матриці. 
2. Виявлення/виправлення ушкоджень. 
3. Інтерпретація послідовності кодослів. 

 
Рис. 3. Приклад заповнення матриці ГК-позначки 
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Декодування рядків та заповнення матриці 
Для декодування i-го рядка ГК-позначки 

СГК лінія сканування має перетинати ГК-знак 
СТАРТ, лівий ідентифікатор рядка Li, ГК-знаки 
даних, правий ідентифікатор рядка Ri та ГК-
знак СТОП. Під лінією сканування розуміють 
послідовність точок (пікселів) утворених одним 
горизонтальним проходженням променя скану-
вального пристрою. 

Результатом зчитування рядка є масив зна-
чень ширини елементів. Після нормування зна-
чень ширини виділяють ГК-знаки, кожному з 
яких ставлять у відповідність кодослово. Далі з 
отриманих кодослів формують матрицю даних 
(рис. 4). 

Службові кодолова D1 − D4 використову-
ються для настроювання декодера сканера. 

Декодуванню за правилами кода Ріда-
Соломона підлягають лише інформаційні кодо-
слова ( )125 DD ′− . 

Останні два кодослова (C2 та C1) призначені 
для виявлення факту помилок/стирань, крат-
ність яких перевищує максимально можливу 
коректувальну здатність завадостійкого коду, 
та помилок/стирань у службових кодословах 
даних. 

 
Виявлення/виправлення ушкоджень 

Розглянемо випадок, коли прийняте кодове 
слово 56789101112 DDDDDDDDc ′′′′′′′′=′  містить 
три ушкодження – два стирання (розряди 6D′  
та 10D′ ) та одну помилку (в розряді 11D′ ), тобто 
має вигляд 113575131599860 0097=′c  
(ушкоджені розряди виділено жирним). 

Прийняту послідовність кодослів c′  розта-
шуємо в такому вигляді: 
Xi: 128 64 32 16 8 4 2 1 
αi: 27 26 25 24 23 22 21 20 
c’: 60 97 0 998 1315 75 0 1135 

Оскільки при розпізнаванні ГК-позначки 
ГК-знаки обробляються декодером послідовно, 
то місцезнаходження стирань є відомим, тоді як 
місцезнаходження помилок – невідомі. Стер-
тим ГК-знакам присвоїмо значення 0 (хоча сте-
ртим ГК-знакам можна присвоїти будь-яке за-
здалегідь визначене значення). 

Розглянемо методику декодування коректу-
вального коду Ріда-Соломона на цьому прикла-
ді. При кодуванні було вибрано скінченне поле 
GF(1373) примітивним елементом (α), якого є 2. 

 
Рис. 4. Матриця даних зчитуваної ГК-позначки 
 

При декодуванні будемо виконувати операції в 
GF(1373) та при α = 2. 

Методика декодування складається з насту-
пних етапів: 
1. У зчитаному слові фіксуємо номери 
i1, i2, …, is розрядів (номери кодослів у слові), 
що містять стирання та кількість s стирань. Ну-
мерація розрядів (кодослів) у слові починається 
з 0 та виконується справа наліво. Для нашого 
прикладу маємо s = 2 та i1 = 1, i2 = 5. Далі слід 
перевірити відношення s ≤ r, тобто визначити, 
чи здатний коректувальний код виправити таку 
кількість стирань. Оскільки r = 4, то це відно-
шення виконується. Інакше (s > r) декодування 
слід припинити через невиправні спотворення, 
оскільки кількість стирань перевищує коректу-
вальну здатність коду Ріда-Соломона. За відо-
мими значеннями номерів розрядів (номери ко-
дослів у слові), в яких мають місце стирання, 
знаходимо локатори стирань: 1

1
i

iX α= , 

2
2

i
iX α= , …, s

s

i
i αX = . Для i1 = 1 та i2 = 5 має-

мо такі значення локаторів стирань: 
221

1
==iX , 3225

2
==iX . 

2. Знаючи величини локаторів стирань будує-
мо многочлен локаторів стирань за формулою 

( ) ( )∏
=

−=
s

k
i xXxλ
k

1
1 :

( ) ( ) ( ) 2641339132121 xxxxx ++=⋅−⋅−=λ . 
3. Знаходимо, яку максимальну кількість χ  
помилок може виправити даний коректуваль-
ний код після вияв лення s стирань (квадратні 
дужки означають округлення до найближчого 
більшого цілого числа): 

1
2

24
2

=



 −

=



 −

=
srχ . 
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Зауважимо, що реальна кількість ν  помилок 
має задовольняти умову χ≤ν≤0 . 
4. Обчислюємо компоненти S1, S2, …, Sr синд-
рому спотворень: ( )w

w αcS ′= , w = 1, 2, …, r, де 

( ) ∑
−

=

′=′
1

0

n

i

i
i xcxc ; ic′  − розряди (кодослова у слові) 

прийнятого слова. В нашому прикладі r = 4. 

( ) ( ) ( )

 +⋅+⋅=′=

61711
1 2972602cS  

     ( ) ( ) ( ) +⋅+⋅+⋅+
314151 21315299820  

     ( ) ( ) +⋅+⋅+
1121 20275  

     ( ) 6211373mod21135 
01 =

⋅+ ; 

( ) ( ) ( )

 +⋅+⋅=′=

62722
2 2972602cS  

      ( ) ( ) ( ) +⋅+⋅+⋅+
324252 21315299820  

      ( ) ( ) +⋅+⋅+
1222 20275  

      ( ) 5931373mod21135
02 =

⋅+ ; 

( ) ( ) ( )

 +⋅+⋅=′=

63733
3 2972602cS  

      ( ) ( ) ( ) +⋅+⋅+⋅+
334353 21315299820  

      ( ) ( ) +⋅+⋅+
1323 20275  

      ( ) 5101373mod21135 
03 =

⋅+ ; 

( ) ( ) ( )

 +⋅+⋅=′=

64744
4 2972602cS  

      ( ) ( ) ( ) +⋅+⋅+⋅+
344454 21315299820  

      ( ) ( )  20275
1424 +⋅+⋅+  

       ( ) 7431373mod21135
04 =

⋅+ . 

Якщо всі компоненти синдрому спотворень до-
рівнюють нулю, то приймається рішення про 
те, що в прийнятому слові спотворень немає. 
5. Утворюємо синдромний многочлен: 

( ) =+= ∑
=

r

w

w
w xSxS

1
1  

         432 7435105936211 xxxx ++++= . 
6. Знаходимо модифікований синдромний 

многочлен спотворень ( ) ∑
=

+=
r

w

w
wxVxV

1
1  

(V1, V2, …, Vr – компоненти модифікованого си-
ндрому спотворень). Він визначається шляхом 

отримання добутку синдромного многочлена на 
многочлен локаторів стирань за модулем 1+rx : 

( ) ( ) ( ) == +1mod rxxλxSxV  

         ( )×++++= 432 7435105936211 xxxx  

         ( ) =++× 5mod6413391 xxx  

         432 7608701385871 xxxx ++++= . 
7. Знаходимо синдром помилок. Для цього з 
послідовності V1, V2, …, Vr виділяємо підпослі-
довність Vj, Vj+1, …, Vr, де 12 +χ−= rj , яку по-
даємо у вигляді D1, D2, …, D2χ , де Dε = Vr−2χ+ε, 
ε = 1, 2, …, 2χ. Тоді D1, D2, …, D2χ – компоненти 
синдрому помилок. В нашому випадку χ = 1, 
тому ε = { 1; 2 } та D1 = V4−2·1+1 = V3 = 870, 
D2 = V4−2·1+2 = V4 = 760. 
8. Знаходимо многочлен локаторів поми-
лок ( )xσ . Коефіцієнти σj многочлена 

( ) ∑
=

+=
ν

j

j
j xσxσ

1
1  

можна обчислити на основі компонент Dε синд-
рому помилок багатьма різними способами, але 
ми зупинимось на матричному способі. 

Складемо матричне рівняння. В загальному 
випадку воно матиме такий вигляд: 
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Для того, щоб визначити значення коефіціє-
нтів σj необхідно спочатку визначити кількість 
помилок ν, яка сталася при зчитуванні ГК-
позначки. Кількість помилок ν визначається 
експериментальним шляхом, а саме: беремо 
спочатку максимальне значення 





 −

==
2

srχν , –де квадратні дужки означа-

ють округлення до найближчого більшого ціло-
го числа, та обчислюємо визначники матриці 
(det M): 



















=

−+

+
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ννν

ν

ν

DDD

DDD
DDD

M . 

Якщо det M ≠ 0, то вибране значення ν пра-
вильне і коефіцієнти σj можемо обчислити та-
ким чином: 
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Якщо det M = 0, то зменшуємо значення ν на 
одиницю і повторюємо цю процедуру. Редук-
цію ν слід здійснювати доти, доки не отримає-
мо визначник матриці M відмінний від нуля. 
Потім знаходимо M−1 та обчислюємо коефіціє-
нти σj. 

Для нашого прикладу початковим значен-

ням ν є =



 −

==
2

srχν 1
2

24
=



 − , а ма-

триця M складатиметься з одного елемента: 
[ ] [ ]8701 == DM . 

Отже det M = 870, тобто ми можемо зробити 
висновок, що в прийнятому кодослові є одна 
помилка. 

Запишемо матричне рівняння: 
[ ] [ ]νDMσ 2

1
1 −= − . 

Знайдемо матрицю M−1. Зважаючи на те, що 
матрицею M є число 870, то для знаходження 
матриці оберненої до M треба знайти число 
обернене до 870. Таким числом є 636. 
Матричне рівняння набуває вигляду: 

[ ] [ ][ ] =−= 1373mod7606361σ  
          [ ][ ] == 1373mod613636  
          13091373mod389868 == . 
9. Запишемо рівняння ( ) 0=xσ  для нашого 
прикладу: 

013091 =⋅+ x  
Розв’яжемо це рівняння в полі GF(1373). Рі-

вняння має один корінь, який дорівнює 
2361 =x . 

Тоді локатор помилки буде дорівнювати 
( ) 64236 11

11 === −−xX p . 
10. Знайдемо многочлен значень спотво-
рень Q(x) степеня r зі співвідношення: 
( ) ( ) ( ) 1mod +σ= rxxxVxQ : 

( ) ( ) ( ) =σ= +1mod rxxxVxQ  

        ( ) ×++++= 432 7608701385871 xxxx  

        ( ) =+× 5mod13091 xx  

        32 27610145231 xxx +++= . 

11. Формуємо спільну множину Х локаторів 
спотворень, яка містить локатори стирань та 
локатори помилок: 

Х = { Х1, Х2, …, Хs+ν } = 
= { Х1, Х2, Х3 } = { 2, 32, 64 } 

12. Обчислюємо величини Eγ спотворень (як 
стирань, так і помилок), де γ = 1, 2, …, s + ν: 

( )
( )∏

+

≠=

−

−

−
= νs

γjj
jγ

γ
γ

XX

XQ
E

,1

1

1

1
. 

Для нашого прикладу маємо три спотворен-
ня (s + ν = 2 + 1 = 3), тобто γ = 1, 2, 3, а величи-
ни спотворень дорівнюють: 
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     ( )
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=
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=

∏
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jj
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    ( ) ( ) =
⋅−⋅−

⋅+⋅+⋅+
=
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XX
 

     ( ) ( ) =⋅−⋅−
+++

=
646871326871

7219409481  

     ( ) ( ) ==
−−

=
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     9804371237 =⋅= ; 
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−
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32

47214721
47227647210144725231

XX
 

      ( ) ( ) =⋅−⋅−
+++

=
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      ( ) ( ) ==
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( )

( )
=

⋅−
=

∏
≠=

3

3,1
3621

236

jj
jX

Q  

      ( ) ( ) =
⋅−⋅−

⋅+⋅+⋅+
=

21

32

23612361
23627623610142365231

XX
 

      ( ) ( ) =⋅−⋅−
+++

=
32236122361

128713512311  

      ( ) ( ) ==
−−

=
451

1281
68714721

1281  

      5637551281 =⋅= . 
13. Виправляємо спотворення. 

Для кожної пари Xγ, Eγ (γ = 1, 2, …, s+ν) за-
писуємо Xγ у вигляді Xγ = αf та знаходимо зна-
чення f; у f-му розряді прийнятого слова вико-
нуємо корекцію: ( ) Ωγ−=′ NEcc ff mod . 

Для нашого прикладу маємо: 1
1 2=X , 

5
2 2=X , 6

3 2=X . 
Виконуємо корекцію: 

( ) =−=′ 1373mod111 Ecc  
     ( ) =−= 1373mod9800  
     ( ) 3931373mod3930 =+= ; 

( ) =−=′ 1373mod255 Ecc  
     ( ) =−= 1373mod11920  
     ( ) 1811373mod1810 =+= ; 

( ) =−=′ 1373mod366 Ecc  
     ( ) =−= 1373mod56397  
     ( ) 9071373mod81097 =+= . 

Після корекції слово набуває вигляду: 
60  907  181  998  1315  75  393  1135. 

Якщо кількість помилок більша за коректу-
вальну здатність коду, то їх виявлення можливе 
лише за допомогою перевіркових кодослів C2 
та C1. Однак виправити помилки в цьому випа-
дку неможливо. 

Для отримання інформаційної частини слова 
слід поділити многочлен, який відповідає при-
йнятому кодослову, на твірний многочлен. Піс-
ля виконання такої операції отримуємо інфор-
маційне слово: 

60  1334  60  1295. 
 

Інтерпретація послідовності кодослів 
Отриманій послідовності кодослів відпові-

дає послідовність текстових символів. Для 
отримання алфавітно-цифрової послідовності 

слід виконати розпакування послідовності ко-
дослів. 

Кожному кодослову відповідає символьна 
пара. Числове значення d утворене як 

bnad s +⋅= , де а – числове значення лівого 
символу пари, а b – правого. Алфавіт поділено 
на три набори, до складу кожного з яких вхо-
дять ns символів: набір “К” – символи кирилиці, 
набір “Л” – символи латиниці, набір “СС” – 
спеціальні символи [8]. 

Знаючи d, знаходять значення а старшого 

(лівого) символу пари: 







=

sn
da , а потім зна-

чення молодшого (правого) символу па-
ри: snadb ⋅−= . Розпаковування кодослів від-
бувається зліва направо. 

Виконаємо розпакування для нашого при-
кладу. Нехай 37=sn . Для першого кодослова 
( )601 =d  маємо: 

1
37
60

1 =



=a , 23371601 =⋅−=b . 

Вважаємо, що перший символ кодується набо-
ром «К», тому шукаємо в кириличному наборі 
символ під номером 1. Таким символом є літера 
Б [8]. Другому символу відповідає номер 23, 
тобто символ Ф. Отже перше кодослово (60) 
кодує символьну пару БФ. Для другого кодос-
лова маємо: 

36
37

1334
2 =



=a , 

=⋅−= 373613342b 213321334 =− . 
Значенню 36 у першому наборі відповідає 

символ-перемикач ПСС (перемикач у набір 
спецсимволів). Значенню 2 у наборі спецсим-
волів відповідає цифра 2. Для третього кодос-
лова: 

1
37
60

3 =



=a , 23371603 =⋅−=b . 

Поточним набором у цьому випадку є набір 
спецсимволів. У наборі “СС” значенню 1 від-
повідає цифра 1, а значенню 23 символ “-”. Для 
четвертого кодослова: 

35
37

1295
4 =



=a ,  

0373512954 =⋅−=b .  
Поточним набором в цьому випадку є набір 
спецсимволів. Для набору “СС” значенню 35 
відповідає символ-перемикач у набір літер ки-
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рилиці (ПК). У кириличному наборі значенню 0 
відповідає символ А, тому текстове повідом-
лення остаточно має такий вигляд: БФ21-А. 

ГК, поданий на рис. 1, подає саме цю алфа-
вітно-цифрову послідовність. 

 
Висновки 
Графічне подання інформації є одним з пер-

спективних напрямів інформаційних техноло-
гій. Перевагою графічного кодування є швидке 
та надійне введення інформації в обчислюваль-
ну систему через сканування графічно-кодових 
позначок. 

Надійність зберігання інформації, поданої у 
графічному вигляді, забезпечується тим, що 
при побудові ГК-позначки використовується 
коректувальний код Ріда-Соломона, який за-
безпечує властивість завадостійкості щодо мо-
жливих ушкоджень ГК-знаків. 

Запропонована формалізація процедури де-
кодування графічних кодів спрощує технологію 
розпізнавання двовимірних ГК. У рамках роз-
глянутої технології декодування ГК-позначок 
запропоновано простий спосіб знаходження 
компонентів синдрому помилок (п. 7 процеду-
ри), що приблизно на порядок спрощує 
пов’язані з цим обчислювальні розрахунки. 

При цьому значно знижується обчислюваль-
на складність процедури декодування ГК-
позначки в цілому. 

Подальші дослідження слід зосередити на 
зниженні обчислювальної складності процеду-
ри знаходження локаторів помилок (п. 8 проце-
дури декодування). 
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Подробно рассмотрен процесс распознавания 
графически-кодовых меток двумерных графических 
кодов. Разработана технология исправления повре-
ждений в отсканированных данных на основе кода 
Рида-Соломона. Предложена формализированная 
процедура декодирования, которая упрощает техно-
логию распознавания двумерных графических ко-
дов. 

В рамках рассмотренной технологии приведен 
простой способ нахождения компонентов синдрома 
ошибок, что приблизительно на порядок снижает 
вычислительную сложность этой процедуры. При 
этом значительно упрощается декодирование гра-
фически-кодовых меток в целом. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПЛІС - РЕАЛІЗАЦІЙ  АДАПТИВНОГО  
ПОРІВНЯННЯ  ПОСЛІДОВНОСТЕЙ  СИМВОЛІВ 

Оцінюється (за апаратними витратами та затримкою сигналів) ефективність декількох варіа-
нтів реалізації на сучасних програмованих логічних інтегральних схемах алгоритму адаптивно-
го порівняння символьних послідовностей. 

A few variant of modern programmable logical integrated circuits realization effectiveness for 
adaptive comparison of character sequences algorithm is estimated (with devices charge and signal de-
lays). 

Вступ 
З розвитком комп’ютерних технологій та 

мереж, широким впровадженням електронного 
документообігу, значно зросла можливість не-
санкціонованого копіювання (запозичення) ма-
теріалів чужих робіт. Особливо велику занепо-
коєність це викликає в освітній сфері. Важли-
вим методом вирішення даної проблеми є ав-
томатизація визначення когнітивних властиво-
стей інформації, зокрема, її оригінальності. У 
роботі [1] розглянуто методи автоматизації ви-
значення кількісних оцінок оригінальності, 
один з яких ґрунтується на адаптивному порів-
нянні символьних послідовностей, коли до ува-
ги береться збіг підпослідовностей з довжиною, 
не меншою за задану. Загальною проблемою 
вказаного і подібних до нього методів є необ-
хідність обробки великих обсягів інформації, 
що спонукає до пошуку напрямків підвищення 
швидкодії порівнянь. Одним із таких напрямків 
є апаратна реалізація алгоритму адаптивного 
порівняння, що з розвитком технології програ-
мованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) 
становить практичний інтерес.  

 
Постановка задачі 
Адаптивне порівняння є складовою части-

ною процесу розв’язку такого класу задач, як 
автоматичне визначення та виявлення запози-
чень, тобто дослідження таких когнітних влас-
тивостей інформації як унікальність та оригіна-
льність, і, таким чином, забезпечення інформа-
ційної стійкості в комп’ютерній системі, де це 
необхідно. 

Враховуючи широку гаму можливого засто-
сування та велике навантаження на засоби, що 
визначають наявність запозичень, дана робота 
ставить перед собою мету розробки концепції 
апаратної реалізації алгоритму адаптивного по-
рівняння та визначення ефективності реалізацій 
за швидкодією та апаратними витратами.  

 
Розв’язок задачі 
Спочатку розглянемо (спрощено) ключові 

моменти алгоритму адаптивного порівняння. 
На першому (нижньому) рівні порівняння будь-
який текст можна подати як неструктуровану 
послідовність символів деякого алфавіту, на-
приклад, як послідовність кодів символів роз-
міром 1 байт кожний. Будемо розрізняти послі-
довність символів, яка досліджується (тобто, 
для якої обчислюється значення оригінальності, 
піддослідна послідовність) А[па], де па – кіль-
кість символів, що досліджується та послідов-
ність символів В[пb], де пb – кількість символів, 
визначена для пошуку можливих запозичень. 
Запозиченням будемо вважати будь-яку підпо-
слідовність символів алфавіту довжиною не 
менше d символів (d звичайно набагато більше 
за 1), яка міститься як в піддослідній послідов-
ності, так і в послідовності-зразку. Значення d 
будемо називати мінімальною довжиною запо-
зичення, яка береться до уваги.  

У випадку, коли буде виявлена спільна під-
послідовність довжиною в d і більше символів, 
то відповідні символи послідовності А відміча-
ються. Легко перевірити, що в результаті адап-
тивного порівняння в послідовності А будуть 
відмічені всі символи, які містилися принаймні 
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в одній спільній з В підпослідовності, довжи-
ною не менше d. Це дозволяє визначити точне 
значення оригінальності (точний рівень запози-
чень, точний рівень збігів) [1].  

Слід обумовити з початку, що далі пропону-
ється два підходи до апаратної реалізації при-
строю адаптивного порівняння. Перший підхід 
ґрунтується на використанні матриці порівнянь, 
в якій виконується однотактне посимвольне 
порівняння за час τ. Витрати елементної бази 
тут є значними і залежать від розмірності по-
слідовностей, що порівнюються. Але швидко-
дія фактично не залежить від довжини послідо-
вностей. Крім того, відсутні додаткові затримки 
для запам’ятовування проміжних результатів. 
До недоліків такого методу можна віднести ме-
ншу гнучкість при впровадженні алгоритмів 
для різних умов і варіантів задач, що легко до-
лається використанням і можливостями рекон-
фігурації ПЛІС, та незначним часом їх пере-
програмування.  

Другий підхід до побудови пристрою ґрун-
тується на використанні регістру зсуву та маси-
ву запам’ятовуючих елементів для зберігання 
проміжних результатів. Перевагами такого під-
ходу є універсальність, пристосовність до ши-
рокого кола задач, що вирішуються на при-

строї. До недоліків можна віднести більшу ал-
горитмічну складність та залежність від  ресур-
сів і швидкодії пам’яті. Також можливий і про-
міжний варіант реалізації пристрою, який є 
комбінацією першого та другого варіантів.  

Розглянемо підходи до апаратної реалізації 
алгоритму адаптивного порівняння на прикладі 
двох послідовностей, що мають вигляд симво-
льного вектора А [па] та В [пb], де пa та пb – кі-
лькість символів послідовностей. Для спро-
щення опису алгоритму та розрахунків будемо 
вважати, що пa = пb = п, що суттєво не впливає 
на основні результати. Апаратна реалізація 
адаптивного порівняння буде виглядати, як ве-
ртикальна суперпозиція наступних рівнів:  
1. Знаходження елементарних збігів та форму-

вання матриці елементарних збігів.  
2. Виділення суттєвих збігів. 
3. Формування результату, як просторового ко-

ду. 
4. Згортка просторового коду. 

Перейдемо до розгляду суті перетворень на 
кожному із вказаних рівнів. На рівні елемента-
рних збігів виконується порівняння між собою 
кожного із символів А[і] та В[j]. За першим ва-
ріантом реалізації використовується матриця 
порівнянь символів (рис.1). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Структурна схема матриці порівнянь символів. 
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0 , якщо А[і] ≠ В[j] , і∈[1, п] 

1 , якщо А[і] = В[j] , j∈[1, п]

У результаті формується булева матриця 
елементарних збігів R[п x п], яка містить в яко-
сті елементів результати порівняння rji , де 

      rjі =  




   

Або, як в обумовленому випадку, якщо 
представити кожен символ текстової послідов-
ності одним байтом, то можна записати значен-
ня rji у вигляді побітового порівняння:  

rji=( ai0 ⊗ bj0) ∧ (ai1 ⊗ bj1)∧ …∧ (ai7 ⊗ bj7), 
де результатом операції порівняння aik ⊗ bjk бу-
де 0, якщо aik ≠ bjk, та aik ⊗ bjk = 1, якщо aik = bjk. 
Враховуючи, що у функціональних блоках 
ПЛІС типу FPGA реалізуються довільні функції 
від 4 змінних, то можна записати  

rji = f1(f2(ai0,bj0,ai1,bj1),…, f2(ai6,bj6,ai7,bj7)),    (1) 
де f1 – функція «І» чотирьох аргументів, а 
f2(x,y,z,u) = ( x ⊗ y) ∧ (z ⊗ u) 

На рис.1 реалізація елементарних збігів умо-
вно позначена прямокутником. 

Отже, загальний вигляд матриці елементар-
них збігів буде наступний:  

 
 

R[п × п] = 
 
 
Зрозуміло, що сама по собі, така матриця не 

дає результату. Вона лише показує наявність 
символів з однієї послідовності в іншій. 

Для переходу на наступний рівень знадо-
биться перетворення діагоналізації матриці 
R[п × п]. Формується п рядків нової матриці 
S[п × п] по п стовпчиків у кожній. Кожен еле-
мент матриці діагоналізації S[п × п] дорівнює 
sji = riu, де u=((j+i-2)mod n) +1 

Приклад структурного формування двох ря-
дків матриці S[п × п] на рис.1 позначено діаго-
нальними лініями. 

Кожен стовпчик матриці S[п × п] містить ре-
зультат порівняння конкретного символу по-
слідовності А з усіма символами послідовності 
В. В свою чергу, кожен рядок матриці S[п × п] 
дає результат порівняння символів послідовно-
сті А з результатом чергового «кільцевого зсу-
ву» символів послідовності В. Практична реалі-
зація операції діагоналізації полягає у відповід-
ній комутації результатів елементарних порів-
нянь із матриці R[п × п]. Вказана комутація ви-
користовується для виконання дій рівня виді-
лення суттєвих збігів. Для цього потрібно ви-

конати наступне перетворення кожного рядка 
булевої матриці S[п × п] – заміну в рядку мат-
риці всіх груп поруч розташованих одиниць в 
кількості меншій за d на 0 (адаптивне порів-
няння). Позначимо як оji значення елементів 
булевої матриці O[п × п] після виділення суттє-
вих порівнянь у рядках матриці S[п × п]. Маємо 
оji= (sj(i-d)∧ sj(i-d+1) ∧….. ∧sj(i-1)) ∨ sj(i-d+1)∧ sj(i-d+2) 

∧….. ∧sj(i))∨……∨ sj(i-1)∧ sj(i) ∧….. ∧sj(i+d-1)), 
(i=1,2,…..п),      (2) 
де індекси додаються за mod (п +1).  

Одна з можливих апаратних реалізацій для 
розглянутого перетворення рядка матриці 

S[п × п] подана на рис.2, де  – двовходовий 

елемент «І», та  – двовходовий елемент 
«АБО», а кількість каскадів дорівнює 2(d-1).  

Далі, застосування операції диз’юнкції до 
значень стовпчиків матриці O[п × п] дає змогу 
оцінити картину збігів символів послідовностей 
А та В. 

Розглянемо оцінки ефективності апаратної 
реалізації адаптивного порівняння за витратами 
та швидкістю (затримкою сигналів) при засто-
суванні першого підходу до побудови при-
строю. Нехай Ccmp – затрати на реалізацію порі-
вняння двох символів. Згідно з (1) для реаліза-
ції елементарного порівняння достатньо, на-
приклад, 3 – 5 універсальних логічних елемен-
тів (LUT) ПЛІС типу FPGA фірми Xilinx [5]. 
Нехай Crg – затрати на зберігання одного сим-
волу (наприклад у вбудованій пам’яті ПЛІС). 
Тоді апаратні витрати на реалізацію матриці 
елементарних порівнянь можна оцінити як Ccmp 
п 2 + 2Crg п. Швидкодія ж визначається часом 
проходження сигналу через два LUT, tcmp= 2τ', 
де τ' – затримка на LUT.  

Нехай, далі, Clc – витрати на реалізацію при-
строю виділення суттєвих порівнянь (2). Тоді 
витрати на реалізацію цього етапу можна оці-
нити як Clcn, а затримку – як tlc = 2(d-1)τ'. Необ-
хідно відмітити, що при дворівневій реалізації 
згідно з (2) затримка може мати значення 
tlc = 2τ'.  

Розглянемо тепер ефективність реалізації 
адаптивного порівняння за другим підходом, 
коли для зберігання послідовності зразка (по-
слідовності В) використовується кільцевий ре-
гістр зсуву. Якщо в першому підході відносний 
зсув послідовностей забезпечувався структур-
ним шляхом, а порівняння виконувалось одно-

r11 r12 …. r1 n 
r21 r22 …. r2 n 
…. …. …. …. 
rn 1 rn 2 …. r n n 
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Рис.2 Приклад апаратної реалізації перетворення рядка матриці S[п × п]. 
 

часно для всіх варіантів зсуву, то в другому 
підході варіанти зсуву аналізуються послідов-
но. Тоді апаратні витрати рівня елементарних 
порівнянь оцінюються як Crg п + Crgr п + Ccmp п , 
де Crgr – витрати на зберігання та організацію 
циклічного зсуву символів послідовності В, а 
швидкодія визначається як tcmp= 2пτ'. 

Апаратні витрати на рівні виділення суттє-
вих збігів можна оцінити як Clc, а швидкодія 
визначається як tlcn .  

На рівні формування результату у вигляді 
просторового коду застосовується операція 
диз’юнкції для значень кожного із стовпчиків 
матриці суттєвих збігів.  

Затримка сигналу, а також і апаратні витра-
ти на цей етап, порівнюючи з іншими етапами, 
незначні, тому їх можна ігнорувати. 

На останньому рівні згортки просторового 
коду формується числове значення оригіналь-
ності піддослідної послідовності – отримуємо 
кількісну величину збігу послідовностей. Або, 
застосувавши інверсію просторового коду, 
отримуємо оцінку оригінальності. Очевидно, 

що реалізація на рівні згортки не залежить від 
підходу до побудови пристрою адаптивного 
порівняння. Далі більш докладно опишемо 
принцип побудови пристрою згортки та, в пер-
шому наближенні, оцінимо параметри затрат та 
швидкодії. Як показано в [2], вибір нетрадицій-
них схем згортки для N = п рівноважних опера-
ндів просторового коду є досить складною за-
дачею. Тому для спрощення оцінок апаратної 
реалізації стосовно більш загальних випадків, 
коли розмірність отриманого просторового ко-
ду може коливатися в певних межах, уніфікації 
та універсалізації, для використання на ПЛІС, 
будемо застосовувати згортку «3 в 2».  

Нехай маємо N- розрядний просторовий код 
всі розряди якого є рівноважними. Треба отри-
мати М-розрядну двійкову суму, що дорівнює 
кількості одиниць, яка міститься в просторово-
му коді. Відомо що максимальна розрядність 
М=[log2 N]+1, (дужки [ ] означають округлення 
до найближчого меншого цілого числа). За ос-
нову побудови комбінаційної частини при-
строю пропонується взяти пірамідальну струк-

  s1  s2   s3   s4   s5  s6   s7   s8   s9   s10 s11  s12 s13  s14   s15 s16 s17 s18 s19  s20 s21  s22  s23 s24 

  o1  o2  o3  o4   o5  o6  o7  o8  o9  o10 o11 o12 o13 o14 o15 o16 o17 o18 o19 o20 o21 o22 o23 o24  
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туру, що відповідає схемі згортки «3 в 2». Така 
структура буде містити l рівнів (каскадів), з ча-
сом затримки τ на кожен рівень, та Czg пристро-
їв додавання. Зауважимо, що визначити точне 
значення l у довільному випадку досить склад-
но. Для подальшого спрощення виводу аналі-
тичного виразу для знаходження кількості рів-
нів згортки l введемо додаткову умову, що кі-
лькість розрядів просторового коду N кратна 3, 
та на кожному наступному рівні Ni, де i ∈ [1,l] 
кількість входів теж кратна 3. Тобто вводимо 
надлишкові входи для суматорів, що будуть 
дорівнювати нулю. Така надмірність в структу-
рі дозволить наблизитись до граничних оцінок 
за витратами та швидкодією. Тоді, в результаті 
згортки на першому рівні N1, кількість входів 
(результатів згортки) буде дорівнювати (2/3)N. 
На другому рівні – N2 = (2/3) N1=2/3((2/3)N)). 
На останньому рівні згортки ми отримаємо 2 
рівноважні результати. З врахуванням вище-
вказаних умов це означає, що (2/3)l-1N=2. Тепер 
можна виразити l=1+log2/32/N. Зрозуміло що 
даний вираз дає дробове значення, тож модифі-
куємо формулу l=1+]log2/32/N[, де дужки ] [ 
означають округлення до найближчого більшо-
го цілого числа. Справедливість цього виразу 
можна  перевірити порівнюючи l із табличними 
значеннями (табл.1), що були отримані експе-
риментальним шляхом [4]. 

Отримана тут формула дає похибку порів-
няно з табличним значенням l в межах 1-2 оди-
ниці, тільки при досить великих значеннях N. 

На рис.3 показана залежність кількості рів-
нів згортки l від розрядності просторового коду 
N. 

Тепер оцінимо апаратні витрати в кількості 
пристроїв додавання Czg загалом в схемі згорт-
ки, виходячи із умов кратності 3, що були наве-
дені вище. Так, на першому рівні кількість при-
строїв додавання дорівнює N/3. На другому – 

(2/3)N/3 і т.д. Тоді Czg = ]N/3∑
−

=

1

0

l

i
(2/3)i[, де дуж-

ки ] [, як і вище, означають округлення до най-
ближчого більшого цілого числа. Як видно з 
останньої формули, залежність загальної кіль-
кості елементів схеми Czg від розрядності N має 
лінійний характер. Не важко переконатися, що 
кількість пристроїв додавання співвимірна із 
параметрами сучасних ПЛІС, тобто є можли-
вість апаратної реалізації даного пристрою 
схеми згортки для порівняння достатньо вели-
ких послідовностей. Час затримки в структурі 
буде дорівнювати tzg= lτ.  

 
Загальна оцінка швидкодії 
Для оцінки загальної швидкодії пристроїв, 

що побудовані за вищеописаними двома підхо-
дами підсумуємо швидкодію за кожним із під-
ходів на кожному рівні апаратної реалізації ал-
горитму адаптивного порівняння. Так, для 
першого варіанту загальна затримка буде скла-
дати 2τ'+2τ'+lτ', або 2τ' (l/2+2). Для другого ва-
ріанту – τ' (l+3n).  

 
Таблиця 1 

N 3 4 5..6 7..9 10..13 14..19 20..28 29..42 43..63 64..94 
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Рис. 3. Залежність кількості рівнів згортки l від розрядності просторового коду N. 
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Представимо результати порівняння у ви-
гляді таблиці 2 для різних п (τ= 5нс). 

 
Таблиця 2 

n 150 200 300 400 600 800 1000
1 варіант, нс 75 80 85 90 95 97 100 

2 варіант,  мкс 2,3 3,1 4,5 6,1 9,1 12,1 15,1
 

Отже перший варіант побудови пристрою 
обумовлює значний виграш у швидкодії, що 
витікає з її незалежності від п (особливо це сто-
сується кількості символів послідовності, що 
відповідає реальним умовам порівняння речень 
або абзаців, коли п=150-1000). Зауважимо, що в 
порівняльній таблиці не враховані «додаткові» 
витрати за параметром швидкодії, які можуть 
бути в кожному з варіантів, і зумовлені особли-
востями алгоритму адаптивного порівняння в 
цілому. Тут показана лише оцінка швидкодії 
блоків, що аналізують групи послідовностей в 
єдиному циклі. 

 
Висновки 
1. Отримані результати орієнтують розроб-

ників пристроїв, що реалізують технології ієра-
рхічного адаптивного порівняння інформацій-
них об’єктів для визначення рівня збігу окре-
мих складових електронних документів, в мож-
ливостях сучасних ПЛІС. 

2. Розглянуті варіанти апаратної реалізації є 
граничними. Теоретично і практично можливі 
«проміжні» варіанти реалізації, що забезпечу-
ють можливість досягнення широкого співвід-
ношення витрати/швидкодія у залежності від 
конкретних умов. 
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Эффективность ПЛИС - реализаций адаптивного 
сравнения последовательностей символов 

Оценивается (по аппаратным затратам и задерж-
ке сигналов) эффективность нескольких вариантов 
реализации на современных программированных 
логичных интегральных схемах алгоритма адаптив-
ного сравнения символьных последовательностей. 
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМІЧНОГО ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ 
ДІЛЕННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ ДОВІЛЬНОЇ РОЗРЯДНОСТІ У 

ФОРМАТІ З ФІКСОВАНОЮ КОМОЮ 

Запропоновано синтез VHDL-моделі алгоритмічного операційного пристрою (АОП) ділен-
ня двійкових чисел довільної розрядності у форматі з фіксованою комою, який виконано шля-
хом автоматичної модифікації поведінкового опису АОП ділення, описаного мовою VHDL, у 
залежності від розрядності дільників. Наведена реалізація VHDL моделі ґрунтується на алгори-
тмі ділення з відновленням залишку. 

This paper proposes synthesis of behavioral VHDL model for the fixed-point division unit with the 
optional number of digits. Proposed system synthesizes automatically a division unit with the optional 
number of digits modifying the base VHDL model. Presented VHDL implementation is based on re-
storing division algorithm.. 

Вступ 
Практично всі сучасні мікропроцесори апа-

ратно реалізують основні арифметичні опера-
ції: додавання, віднімання, множення і ділення 
[1]. Найбільш складною в реалізації серед них є 
операція ділення [2]. У багатьох напрямках, та-
ких як комп’ютерна графіка, наукові обчислен-
ня, мультимедіа системи та ін., операція ділен-
ня відіграє критично важливу роль [2]. Саме ця 
операція часто стає вузьким місцем цілої сис-
теми при нераціонально вибраному алгоритмі 
чи неоптимальній реалізації [3]. Суттєвим об-
меженням є також той факт, що існуючі блоки 
ділення реалізовані для чисел з розрядністю 
кратною ступеню двійки, хоча при реалізації 
конкретних пристроїв виникає необхідність 
оперувати числами довільної розрядності [3].  

У більшості випадків, результат операції ді-
лення є наближеним, недостатня точність обчи-
слень може призвести до суттєвих похибок кін-
цевого результату обчислення [2] і в той же час 
збільшити час виконання алгоритму та розмір 
схеми, якщо алгоритм реалізований не оптима-
льно. Тому актуальною стала потреба автома-
тизації синтезу блоку ділення чисел довільної 
розрядності з метою зменшення апаратної 
складності алгоритмічних операційних при-
строїв (АОП). 

 
Алгоритми ділення 
За останні п’ятдесят років було розроблено 

багато математичних алгоритмів пришвидшен-
ня операції ділення з високою точністю 
(рис.1) [3].  

 

Алгоритми 
операції ділення

Ітераційні Функціональні

З відновленням 
залишку

Без відновлення 
залишку

Ньютона-
Рафсона Гольдшмідта

SRT
 

Рис. 1. Класифікація алгоритмів ділення 
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Метод Ньютона-Рафсона використовує ме-
тод Ньютона для наближення до значення час-
тки. Суть даного підходу полягає у знаходжен-
ні оберненого значення дільника і множення 
його на ділене для знаходження кінцевого ре-
зультату [1]. 

Метод Гольдшмідта ґрунтується на розкла-
дання оберненого значення дільника в ряд Тей-
лора [1]. 

Ці два методи належать до класу функціона-
льних. При їх реалізації основний час витрача-
ється на множення, тому доцільним є викорис-
тання таких алгоритмів лише при наявності 
швидкодіючих схем множення [1]. 

У сучасних мікропроцесорах найбільш роз-
повсюдженими є ітераційні алгоритми ділен-
ня [3]. Для них характерна певна послідовність 
операцій, яка забезпечує обчислення одного 
або більше розрядів частки. Такі операції 
об’єднуються в ітерації, кількість яких зале-
жить від необхідної точності обчислень. 

Так

Ні

Частковому залишку 
Rі+1 присвоїти зсунуте на 
один розряд вліво значення 

різниці попереднього 
часткового залишку Rі та 

діленого Y

Початок

2

Розряд частки Qi визначити 
рівним 1

Кінець

4

Результат 
віднімання 
додатній?

Так

Початковому частковому 
залишку R1 присвоїти 
значення діленого X, 
зсунуте на один розряд 

вліво

1

Досягнуто заданої 
точності?

Ні5

3

Розряд частки Qi визначити 
рівним 0

6

Відновлення: до 
часткового залишку Ri+1 

додати дільник Y

7

 

Рис.2. Блок-схема алгоритму ділення з віднов-
ленням залишку. 

Як показано в [5], існує два основних варіа-
нти виконання операції ділення: з зсувом зали-
шків вліво і зі зсувом дільника. Для реалізації 
АОП перший варіант вигідніший, так як вима-
гає використання n-розрядного пристрою від-
німання, тоді як другий варіант вимагає вико-
ристання 2n-розрядного пристрою. При цьому 
перший варіант може бути виконаний двома 
способами: з відновленням і без відновлення 
залишку. Формально алгоритм ділення з відно-
вленням залишку можна записати наступним 
чином [2]: 
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де Y – ділене, D – дільник,  S – частковий зали-
шок,  Q – частка, qi – і-тий розряд частки; при 
чому  
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Суть даного методу подібна до т.зв. “ручно-
го” ділення [1]. Розряди частки визначаються 
(починаючи зі старшого) шляхом послідовного 
віднімання дільника від залишку, отриманого з 
попереднього віднімання. Для апаратної реалі-
зації операція віднімання замінюється операці-
єю додавання залишку з від’ємним дільником, 
представленим у доповняльному коді. Якщо за-
лишок після віднімання додатній, то у розряд 
частки записується 1, якщо ж від’ємний - 0. 
При діленні з відновленням залишку від’ємний 
залишок відновлюється додаванням з додатнім 
дільником. Відновлений залишок зсувається 
вліво на один розряд. Із зсунутого залишку 
знову віднімається дільник. По знаку отрима-
ного залишку визначається цифра чергового 
розряду частки. Процес ділення триває до 
отримання заданого числа цифр частки, такого, 
що забезпечує необхідну точність результату. 
Блок-схема алгоритму ділення з відновленням 
залишку наведена на рис.2. 
 

Апаратна реалізація алгоритму ділення  
Апаратна реалізація алгоритму ділення на-

правлена на отримання АОП з оптимальним 
співвідношенням між затратами обладнання та 
продуктивністю даного пристрою.  

ASIC-технологія (Application Specific 
Integrated Circuits – інтегральні схеми спеціа-
льного призначення) дозволяє досягнути кінце-
вого результату, який буде мати найкращі по-
казники за продуктивністю, розмірами та енер-
госпоживанням. В основі концепції ASIC ле-
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жить принцип, згідно з яким обчислювальні 
процедури з програмного забезпечення пере-
кладаються на апаратну частину [5]. ASIC-
технологія в поєднанні з основним засобом 
опису комп’ютерних апаратних засобів мовами 
типу VHDL та Verilog [6, 7] надають великі 
можливості автоматизації проектування АОП. 

Побудова однотактових АОП ділення пе-
редбачає повністю апаратне відображення ви-
конання операцій просторового графа алгорит-
му комбінаційними схемами (КС), які реалізу-
ють функціональні оператори алгоритму і 
з’єднані відповідно до графа алгоритму [5].  

Вибраний для реалізації граф алгоритму ді-
лення з відновленням залишку двійкових чисел 
у форматі з фіксованою комою вимагає вико-
нання на кожній ітерації наступних операцій:  
1. Зсув часткового залишку вліво на один роз-
ряд n-бітним зсувачем. 
2. Віднімання зсунутого залишку та дільника 
(операція віднімання замінюється операцією 
додавання залишку з від’ємним дільником, 
представленим у доповняльному коді). 

Крок 
1

Крок 
2

Крок 
n

RESET
CLK

Xin [n..0]

Yin [n..0]

Q [n..0]

ERROR

 
Рис. 3. Інтерфейс АОП ділення чисел з фіксованою 
комою з відновленням залишку 
 

3. Перевірка знаку результату. У випадку до-
датного результату і-тому розряду частки при-
своюється 1, у протилежному випадку – 0 та 
виконується відновлення залишку. 
4. Відновлення залишку шляхом додавання ча-
сткового залишку і дільника. 

На рис.3 представлений інтерфейс АОП ді-
лення чисел з відновленням залишку у форматі 
з фіксованою комою, де X[n..0] – ділене; Y[n..0] 
– дільник; n – розрядність вхідних та вихідних 
даних;CLK – сигнал синхронізації; RESET – си-
гнал скидання; Q[n..0] – частка ; ERROR – сиг-
нал про помилку. Помилкою вважається ситуа-
ція, коли ділене більше чи рівне дільнику (при  
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Рис.4. Перехід від алгоритму до структурного опису АОП ділення з відновленням залишку чисел розрядності n в 
форматі з фіксованою комою 
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представленні чисел з фіксованою комою ді-
лення можливе, якщо ділене за модулем менше 
дільника, інакше відбувається переповнення 
розрядної сітки.), і при діленні на нуль. 

За один крок виконується одна ітерація ал-
горитму і обчислюється один розряд частки, 
тому для одержання результату необхідно ви-
конати n таких кроків. 

За сигналом синхронізації дані подають в n-
розрядні регістри блоку ділення. Далі викону-
ється n кроків за описаним вище алгоритмом. 
Після виконання n кроків у вихідному регістрі 
знаходиться n-розрядна частка від ділення ді-
леного на дільник. 

 
Автоматизація синтезу VHDL моделі ал-

горитмічного операційного пристрою ділен-
ня 

При апаратній реалізації алгоритму затрати 
обладнання - це необхідна для реалізації при-
строю кількість апаратури, виражена в деяких 
одиницях [5]. Якщо одна ітерація ділення вико-
нується однією КС, то затрати обладнання на 
виконання операції ділення залежать від кіль-
кості КС, що виконують всі ітерації ділення, а 
їх кількість визначається розрядністю дільни-
ків. 

При діленні двійкових чисел розрядності, 

меншої за існуючі блоки ділення, реалізовані 
для чисел з розрядністю кратною степеню двій-
ки, виникає надлишковість затрат обладнання.  

Для вирішення питання зменшення затрат 
обладнання АОП ділення створений програм-
ний модуль, що дозволяє автоматично синтезу-
вати VHDL-модель АОП ділення з відновлен-
ням залишку двійкових чисел у форматі з фік-
сованою комою в залежності від розрядності 
дільників. 

Перехід від алгоритму ділення з відновлен-
ням залишку чисел розрядності n у форматі з 
фіксованою комою до структурного опису АОП 
засобами VHDL показано на рис.4. Крім змен-
шення розрядності регістрів для збереження 
вхідних даних та значення результату, кількості 
ітерацій блоку ділення виконується також ав-
томатичний синтез компонентів даного АОП 
ділення заданої розрядності n таких як: суматор 
n-розрядних чисел; елементу зсуву; перетворю-
вача коду з прямого в доповняльний. 

Для зручності користувача, крім вибору роз-
рядності АОП ділення з відновленням залишку 
реалізована можливість вибору мови інтерфей-
су. Зображення модуля інтерфейсу користувача 
наведено на рис.5. 

а б в  
Рис. 5. Інтерфейс користувача модуля автоматизованого синтезу АОП ділення чисел з відновленням залишку 
довільної розрядності у форматі з фіксованою комою: а) вибір мови інтерфейсу, б) вибір розрядності для си-
нтезу блоку ділення, в) успішний синтез блоку ділення 



Синтез алгоритмічного операційного пристрою ділення двійкових чисел довільної розрядності … 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 446. Комп’ютерні системи та компоненти 33

 
Рис. 6. Часова діаграма роботи блока ділення чисел довільної розрядності з фіксованою комою для n=18 
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Рис.7. Кількість блоків операції ділення для різної 
розрядності дільників 
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Рис.8. Час виконання операції ділення для різної 
розрядності дільників  

 
Результат виконання операції ділення АОП 

ділення з відновленням залишку для n=18 наве-
дений на рис. 6. 

Засобами Synplify – Synplicity Synplify 
VHDL Compiler version 6.2.4 проведено аналіз 
параметрів АОП ділення з відновленням зали-
шку двійкових чисел у форматі з фіксованою 
комою різної розрядності для XCV50BG256-4 
(Xilinx).  

Як видно з рис.7, 8 затрати обладнання АОП 
ділення з відновленням залишку двійкових чи-
сел в форматі з фіксованою крапкою прямо 
пропорційні розрядності вхідних даних, а час 
виконання операції ділення зростає. 

Отже, при зміні розрядності дільників затра-
ти обладнання АОП ділення та час виконання 
операції ділення змінюються, що дає можли-
вість проектувальнику вибрати оптимальне 
співвідношення між затратами обладнання та 
продуктивністю АОП. 

 
Висновки 
Проведено синтез VHDL-моделі алгоритміч- 

ного операційного пристрою ділення двійкових 
чисел довільної розрядності у форматі з фіксо-
ваною комою, який виконано шляхом автома-

тичної модифікації поведінкового опису АОП 
ділення, описаного мовою VHDL, в залежності 
від розрядності дільників. Реалізація VHDL 
моделі ґрунтується на алгоритмі ділення з від-
новленням залишку. Проведено порівняння ха-
рактеристик АОП ділення різної розрядності. 
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Синтез алгоритмического операционного уст-
ройства деления двоичных чисел произвольной 

разрядности в формате с фиксированной запя-
той. 

Предложен синтез VHDL-модели алгоритмиче-
ского операционного устройства (АОУ) деления 
двоичных чисел произвольной разрядности в фор-
мате с фиксированной запятой, выполненный путем 
автоматической модификации поведенческого опи-
сания АОУ деления на языке VHDL, в зависимости 
от разрядности делителей. Предложена реализация 
VHDL модели на основе алгоритма деления с вос-
становлением остатка. 
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ  КОНТРОЛЕР  ПОСЛІДОВНИХ  ІНТЕРФЕЙСІВ 

Запропоновано універсальний контролер послідовних інтерфейсів із роздільною реалізаці-
єю функцій фізичного та канального рівнів. Функції канального рівня реалізовано програмно з 
допомогою мікроконтролера, а функції фізичного рівня – апаратно на програмованій логічній 
матриці. Такий підхід забезпечує мінімальні апаратні затрати при реалізації контролера послі-
довних інтерфейсів, високу гнучкість пристрою та ефективне використання обчислювальної 
потужності мікроконтролера. 

The universal controller of serial interfaces with separate processing of data link and physical lay-
ers functions is proposed. The data link layer functions are realized by software using microcontroller, 
and physical level functions - by hardware using programmable logical device (FPGA or CPLD). It 
provides minimal utilization of hardware at interface controller designing, high flexibility of device 
and efficient use of microcontroller computing power. 

Вступ 
Сучасні вимірювально-керуючі системи час-

то реалізуються як багаторівневі системи з роз-
поділеними обчислювальним ресурсами [1] на 
базі послідовних інтерфейсів. Процес обміну 
даними між елементами таких систем у загаль-
ному відповідає моделі ISO/OSI [2]. Однак, в 
більшості таких систем, що реалізовані як ло-
кальні мережі, достатньо забезпечити підтрим-
ку лише трьох рівнів моделі ISO/OSI – прикла-
дного, канального і фізичного [3]. Розподіл фу-
нкцій між елементами вузла обробки даних в 
такій системі здійснюють наступним чином – 
функції прикладного рівня реалізує мікроконт-
ролер (МК), а функції канального і фізичного 
рівнів реалізує інтерфейс. Тут під поняттям ін-
терфейсу розуміють набір уніфікованих апара-
тних, програмних і конструктивних засобів [4], 
сукупність яких реалізує мережевий адаптер, 
що містить: 1) контролер інтерфейсу (КІ); 2) 
драйвер фізичної лінії; 3) роз’ємне з’єднання. 

На сьогодні існує більше десятка послідов-
них інтерфейсів, що знайшли широке застосу-
вання. Їх поява обумовлена різноманіттям умов 
експлуатації, об’єму потоку даних і допусти-
мих затрат на реалізацію. Більшість із них оп-
тимізовані для відповідних умов експлуатації. 
Однак при розробці універсального обладнання 
необхідно забезпечити підтримку цілого набору 
поширених послідовних інтерфейсів. Тради-

ційно КІ реалізують або апаратно або програм-
но. 

Апаратна реалізація використовує набір 
спеціалізованих мікросхем – контролерів ін-
терфейсу та драйверів фізичної лінії [5]. Цей 
підхід має низку переваг: 1) висока швидкість 
обміну даними; 2) висока достовірність прийо-
му даних; 3) мінімальне завантаження процесо-
ра. Однак, він має і недоліки: 1) значно зроста-
ють апаратні витрати і площа друкованої плати, 
які є постійними витратами; 2) зростає енерго-
споживання та габарити вузла, що теж можна 
віднести до постійних витрат. В результаті, та-
ке рішення є найдорожчим. Одним з варіантів 
апаратної реалізації інтерфейсів є використання 
МК із необхідним набором вбудованих інтер-
фейсів [6]. Однак, їх вартість є високою, що 
суттєво впливає на кінцеву вартість обчислю-
вального вузла. 

Іншим рішенням є програмна реалізація на-
бору інтерфейсів, коли МК, виконуючи відпо-
відний набір підпрограм (ПП), реалізує функції 
КІ. Перевагою такого підходу є мінімальні апа-
ратні витрати, оскільки необхідно використати 
лише мікросхеми-драйвери фізичної лінії. Для 
зміни інтерфейсу необхідно лише перейти на 
інший набір ПП, розміщених у постійній 
пам’яті МК. Однак, при цьому значно усклад-
нюється структура програмного забезпечення 
(ПЗ). Таке рішення є найдешевшим, проте не 
дозволяє забезпечити з допомогою широко 
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розповсюджених дешевих МК високу швид-
кість обміну даними, оскільки набір ПП необ-
хідно виконувати в реальному часі. Підвищен-
ня швидкості обміну даними вимагає викорис-
тання високопродуктивних і дорогих МК. 

Таким чином, існує протиріччя між затрата-
ми на реалізацію набору поширених послідов-
них інтерфейсів та технічними параметрами 
компонентів системи, яке не може бути вирі-
шене відомими засобами. 

Метою даної роботи є розробка універсаль-
ного контролера послідовних інтерфейсів 
(УКПІ), який, при малих апаратних затратах, 
реалізує набір поширених послідовних інтер-
фейсів, а також не ставить жорстких вимог до 
продуктивності МК. 

 
Універсальний контролер послідовних ін-

терфейсів 
Згідно моделі ISO/OSI, канальний рівень 

відповідає за організацію коректного обміну 
даними через фізичний рівень і реалізує функ-
ції: 1) формування повідомлень для передачі; 2) 
виявлення і корекції помилок у прийнятих по-
відомленнях; 3) управління потоком даних; 4) 
адресації вузлів; 5) реалізації механізмів арбіт-
ражу (доступу) до середовища передачі даних 
(лінії зв’язку). Фізичний рівень забезпечує об-
мін даними між вузлами мережі, виконуючи 
побітове перетворення логічного значення в 
електричні сигнали, та їх передачу/прийом че-
рез фізичне середовище. В свою чергу, модель 
ISO/OSI розділяє фізичний рівень на три підрі-
вні: 1) інтерфейс, що залежний від середовища 
(Medium Dependent Interface - MDI) - визначає 
механічні та електричні характеристики роз’є-
мних з’єднань та лінії зв’язку; 2) пристрій 
фізичного середовища (Physical Medium 
Attachment – PMA) - визначає характеристики 
електричних сигналів, що передаються в мере-
жу (вимоги до драйвера фізичної лінії зв’язку); 
3) підрівень фізичної передачі даних (Physical 
Signaling – PLS) - визначає параметри процесу 
передачі/прийому окремого біта, що передбачає 
реалізацію функцій: (i) кодування/ декодування 
біта; (ii) тактової синхронізації біта; (iii) син-
хронізації потоку даних. Ефективна реалізація 
вказаних функцій гарантує високу достовір-
ність прийому даних на рівні біта. 

В [7] проведено аналіз процесів прийо-
му/передачі, що реалізують контролери послі-
довних інтерфейсів. Отримані результати пока-
зали, що процеси прийому/передачі повідом-

лень необхідно розглядати як набір окремих і 
незалежних процесів, які взаємодіють між со-
бою. Два із них реалізують обробку і форму-
вання повідомлень в цілому (канальний рівень), 
а два інші обробку і формування біта (підрівень 
фізичної передачі даних). Тривалість вказаних 
процесів детермінована в часі і визначається 
типом інтерфейсу та заданою швидкістю обмі-
ну даними. При цьому функції канального рів-
ня пов’язанні з логічною обробкою послідовно-
сті бітів, в той час як функції підрівня фізичної 
передачі даних пов’язані з процесами переда-
чі/прийому кожного окремого біта в реальному 
часі. В результаті, запропоновано програмно-
апаратний метод реалізації КІ [7, 8], який пе-
редбачає програмну реалізацію функцій кана-
льного рівня і апаратну реалізацію функцій 
підрівня фізичної передачі даних. При такій 
структурі КІ: 1) апаратні затрати будуть міні-
мальні через мінімум функцій, що реалізуються 
апаратно; 2) структура апаратної частини буде 
стандартизована через однорідний характер 
апаратно реалізованих функцій (для різних ін-
терфейсів фактично будуть мінятися тільки ча-
сові характеристики біта). Ефективність даного 
підходу представлено в [9, 10]. 

Таким чином, мета роботи досягається за 
рахунок окремого виконання функцій каналь-
ного рівня і підрівня фізичної передачі даних, 
тобто спеціалізації функцій компонентів відпо-
відно до їх особливостей. 

Структурна схема УКПІ (рис.1) містить: 1) 
ПЛМ; 2) МК; 3) генератор сигналу синхроніза-
ції. В ПЛМ розміщено блоки передавача і при-
ймача, які працюють незалежно і мають спіль-
ний подільник частоти (Divider). 

Блок передавача реалізує процес передачі 
окремого біта і містить: 1) Tx_Bit_FSM – син-
хронний цифровий автомат (ЦА); 2) DFF_1, 
DFF_2 – синхронні D-тригери; 3) RSFF_1 – 
синхронний RS-тригер; 4) Tx_Counter –
лічильник; 5) Tx_Buffer –буферний елемент із 
Z-вихідним станом; 6) Tx_Control – логічну 
схему керування; 7) OR_1, OR_2 , NOT1 – логі-
чні елементи (ЛЕ) 2АБО та інвертор НЕ. 

Алгоритм роботи ЦА передавача 
Tx_Bit_FSM (рис.2) допускає три стани: 1) очі-
кування (TxBit_IDLE); 2) передачі біта 
(TxBit_DATA); 3) завершення передачі біта 
(TxBit_DONE). 
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Рис. 1. Узагальнена структурна схема універсального контролера послідовних інтерфейсів 
 
На початку передачі повідомлення тригер 

RSFF_1 пербуває у стані логічного „0”, а ЦА 
Tx_Bit_FSM - в стані очікування. Сигнал 
cnt_reset на виході ЦА рівний логічній „1” че-
рез ЛЕ OR_2 подається на вхід reset лічильника 
Tx_Counter, блокуючи його роботу. Одночасно 
даний сигнал через ЛЕ NOT_1 надходить на 
вхід керування (en) вихідного буфера Tx_Buffer, 
що переводить лінію TxD у високоомний (Z-
стан). Ініціюючи передачу повідомлення, МК 
звертається до блоку передавача і формує ім-
пульс запису (write), що дозволяє записати біт 
даних у тригер DFF_1, а також переводить три-
гер RSFF_1 у стан логічної „1”.  

Сигнал із виходу тригера RSFF_1 подається 
на вхід Tx_En ЦА передавача, який формує ім-
пульс на виході read_buffer. Це дозволяє пере-
записати біт із тригера DFF_1 у тригер DFF_2, 
після чого ЦА передавача переходить у стан 
передачі біта. Одночасно сигнал read_buffer че-
рез ЛЕ OR_1 надходить на вхід reset тригера 
RSFF_1 і переводить його в стан логічного „0”.  

Сигнал з виходу тригера RSFF_1 подається 
на вхід переривання INT1 МК, сигналізуючи 
про необхідність записати у тригер DFF_1 на-
ступний біт повідомлення. ЦА передавача, з 

переходом у стан передачі біта, встановлює на 
виході cnt_rest логічний „0”, що дозволяє робо-
ту лічильника Tx_Counter.  

У більшості інтерфейсів час передачі/при-
йому біта (tbit) розділений на M квантів часу, кі-
лькість яких визначається стандартом на інтер-
фейс при заданій швидкості передачі даних 
v (біт/с). Для цього в ПЛМ реалізовано поділь-
ник, що формує сигнал clk_baud, частота якого 
визначається співвідношенням: Fq=M⋅v. Трива-
лість процесу передачі біта визначається кіль-
кістю  імпульсів,  що  надійшли  на  вхід  en  лі- 
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cnt_rst = 1
__Tx_En = 0__
read_buffer = 0

reset = 1

TxBit_DONE

cnt_rst = 0

TxBit_DATA

cnt_rst = 0

   Tx_En = 1___
read_buffer = 1

   bit_end = 0_
read_buffer = 0

   bit_end = 1_
read_buffer = 0

   Tx_En = 1___
read_buffer = 1

   Tx_En = 0__
read_buffer = 0

 
Рис. 2. Граф алгоритму роботи ЦА передавача 
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чильника Tx_Counter, який реалізований на лі-
чильниках Джонсона, що усуває можливість 
виникнення збоїв у роботі схеми керування. 

Результат підрахунку з виходу лічильника 
надходить на схему Tx_Control, що реалізована 
як комбінаційна схема. Коли кодова комбінація 
на виході лічильника відповідає заданому tbit, на 
виході схеми керування формується імпульс, 
що подається на вхід bit_end ЦА Tx_Bit_FSM. 
Отримавши сигнал bit_end, ЦА передавача пе-
реходить у стан завершення передачі, де аналі-
зує вхідний сигнал Tx_En. Якщо передачу по-
відомлення не завершено і МК записав в тригер 
DFF_1 наступний біт, то ЦА передавача повер-
тається в стан передачі біта. У протилежному 
випадку ЦА передавача переходить у стан очі-
кування. 

Блок приймача реалізує процес прийому 
окремого біта і містить: 1) RxBit_FSM – син-
хронний ЦА; 2) RSFF_2, RSFF_3 – синхронні 
RS-тригери; 3) DFF_3 – синхронний D-тригер; 
4) Rx_Counter – синхронний лічильник; 5) 
Rx_Control – логічну схему керування; 6) 
Shift_Reg – регістр зсуву з послідовним входом 
та паралельним виходом; 7) OR3 – OR5 – ЛЕ 
2АБО. 

Алгоритм роботи ЦА приймача RxBit_FSM 
(рис.3) допускає два стани: 1) очікування 
(RxBit_IDLE), в якому ЦА здійснює контроль за 
початком нового повідомлення; 2) прийому бі-
та (RxBit_DATA), в якому ЦА виконує при-
ймання біта. Режим роботи ЦА приймача ви-
значає рівень сигналу на його вході дозволу 
(Rx_En): логічний „0” – очікування, а логічна 
„1” – приймання біта.  

Після завершення приймання повідомлення, 
тригер RSFF_3 знаходиться у стані логічного 
„0”. Сигнал із виходу тригера надходить на вхід 
Rx_En ЦА приймача, що переводить його в ре-
жим очікування. Сигнал cnt_reset на виході ЦА 
рівний логічній „1” і через ЛЕ OR_5 подається 
на вхід reset лічильника Rx_Counter, блокуючи 
його роботу. Тригер DFF_3 здійснює попере-
дню синхронізацію вхідного сигналу RxD, що 
надходить на вхід data_in ЦА приймача та регі-
стра зсуву. 

У момент, коли на вході data_in відбувся 
перехід із логічної „1” в логічний „0”, ЦА при-
ймача фіксує ознаку початку нового повідом-
лення. Одночасно на виході start_frame ЦА 
приймача формується імпульс, що подається на 
вхід set тригера RSFF_3, і переводить його в  

RxBit_IDLE

cnt_rst = 1

reset = 1

RxBit_DATA

cnt_rst = 0
    Rx_En = 1_  _
start_frame = 0

Rx_En = 0 and RxD_in = 0
start_frame = 1

Rx_En = 0 or RxD_in = 1
start_frame = 0

    Rx_En = 0_  _
start_frame = 0

 
Рис. 3. Граф алгоритму роботи ЦА приймача 
 

стан логічної „1”. Сигнал із виходу тригера 
RSFF_3 подається на вхід Rx_En ЦА приймача і 
переводить його в режим прийому біта. 

У цьому стані ЦА приймача дозволяє роботу 
лічильника Rx_Counter, встановлюючи на ви-
ході cnt_reset сигнал логічного „0”. Останній 
контролює тривалість процесу приймання біта і 
реалізований аналогічно до лічильника переда-
вача. З виходу лічильника Rx_Counter результат 
підрахунку надходить на схему Rx_Control, що 
реалізована як комбінаційна схема, яка формує 
два сигнали керування: 1) вибірки 
(sample_point) - визначає місце фіксації логіч-
ного значення сигналу RxD протягом tbit; 2) зве-
ршення прийому біта (bit_end). Сигнал вибірки 
поступає на вхід керування (en) регістра зсуву, 
в якому фіксується значення сигналу RxD. Для 
підвищення достовірності приймання, сигнал 
вибірки генерується N разів протягом tbit. Кіль-
кість вибірок визначає розрядність регістра 
зсуву і не перевищує число M, на яке розділе-
ний tbit. В момент часу, коли кодова комбінація 
на виході лічильника Rx_Counter відповідає 
значенню tbit, на виході bit_end схеми 
Rx_Control формується імпульс, що подається 
на вхід reset тригера RSFF_2 і обнулює його. З 
виходу тригера RSFF_2 сигнал логічного „0” 
надходить на вхід переривання INT0 МК, сиг-
налізуючи про завершення прийому чергового 
біта і наявність даних у регістрі зсуву. МК, 
отримавши переривання, призупиняє виконан-
ня основної програми і переходить до виконан-
ня ПП, яка контролює процес прийому повід-
омлення, а також реалізує функції канального 
рівня. ПП звертається до приймача і по шині 
даних (data_in) зчитує дані із регістра зсуву. 
Далі МК на виході read формує імпульс, що че-
рез ЛЕ OR_3 подається на вхід set тригера 
RSFF_2 і скидає сигнал переривання від при-
ймача. Якщо під час приймання повідомлення 
виявлена помилка або процес приймання заве-
ршився, то МК на виході end формує імпульс, 
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який через ЛЕ OR_4 подається на вхід reset 
тригера RSFF_3 і обнулює його. В свою чергу, 
ЦА приймача, отримавши на вхід Rx_En рівень 
логічного „0”, переходить у стан очікування до 
моменту, поки на вході RxD не буде зафіксова-
но новий перехід із логічної „1” у логічний „0”. 

Прототип УКПІ (рис.4), що реалізовано на 
базі МК фірми Silicon Laboratories C8051F310 
та ПЛМ фірми XILINX XC9572XL, при малих 
апаратних затратах і високій надійності обміну 
даними підтримує набір послідовних інтерфей-
сів RS232, 1-Wire, LIN. 

 
Аналіз одержаних результатів 
Ефективність запропонованого УКПІ оціне-

на на прикладі КІ RS232, реалізованого у двох 
варіантах: 1) автономний апаратний КІ, що міс-
тить два незалежних вузли приймача та переда-
вача; 2) апаратні вузли приймача та передавача 
УКПІ, а також набір ПП, які реалізують проце-
си формування та обробки повідомлень. Отри-
мані результати представлено на рис.5, де кож-
ному варіанту відповідає дві гістограми, які ві-
дображають апаратні та програмні затрати на 
його реалізацію, а також кількість використа-
них регістрів загального призначення (РЗП)  
мікроконтролера. По осі Х вказано час, затра-
чений МК на виконання процесу прийо-
му/передачі повідомлення кожного із варіантів.  

Отримані результати показують, що при 
програмно-апаратному методі, витрати на реа-
лізацію КІ, порівняно із апаратним, зменшу-
ються у два рази. Проте зростає час затрачений 
МК на підтримку процесів прийому та передачі 
повідомлень. Однак він є суттєво меншим порі-
вняно із програмно реалізованим КІ [11], коли 
МК залишається зайнятим проце- 

 
 
Рис. 4. Прототип УКПІ 
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нтролера інтерфейсу RS232 
 

сами обробки/формування повідомлення протя-
гом всього часу прийому/передачі. Так МК ви-
трачає 3,96 мкс на формування повідомлення 
при передачі та 4,68 мкс на обробку повідом-
лення при прийманні даних, що відповідно ста-
новить 4,6% та 5,4% від загальної тривалості 
повідомлення 86 мкс при швидкості обміну 
115 кбіт/с.  

 
Висновки 
Запропонована структура УКПІ, за рахунок 

окремого виконання функцій канального рівня і 
підрівня передачі даних, має наступні переваги: 
1) мінімальні апаратні витрати; 2) уніфікація 
апаратної частини через однорідний характер 
апаратно реалізованих функцій. Це дозволяє 
достатньо легко адаптувати апаратну частину 
до заданого інтерфейсу, шляхом зміни коефіці-
єнтів перерахунку подільника частоти, лічиль-
ників приймача і передавача. Незмінними за-
лишаються структури ЦА приймача і передава-
ча. Спеціалізованою для заданого інтерфейсу є 
лише програмна частина КІ, на яку переносять-
ся основні витрати, пов’язані із заміною інтер-
фейсу. Апаратна частина КІ залишиться не-
змінною навіть при реалізації майбутніх нових 
послідовних інтересів. Запропоноване рішення 
дозволяє майже на порядок підвищити гранич-
ну швидкість передачі даних, а також ефектив-
ність використання МК, оскільки час, що ви-
трачав МК на реалізацію програмного таймера, 
використовується для виконання прикладного 
ПЗ. 

 
Подяка 
Дана робота виконана за підтримки фонду 

Цивільних досліджень та розвитку США в 
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Україні, при виконанні міжнародного українсь-
ко-американського проекту “Dynamically repro-
grammable network capable application processor 
with Internet capability” реєстраційний номер 
#UKC2-005073-KV-07. Автор висловлює подя-
ку Darold C. Wobschall 
http://www.ee.buffalo.edu/Wobschall.htm, прези-
денту фірми Esensors Inc. 
http://www.eesensors.com , за надану матеріаль-
ну допомогу при створенні прототипу УКПІ. 
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Предложен универсальный контроллер последо-
вательных интерфейсов с раздельной реализацией 
функции физического и канального уровней. Функ-
ции канального уровня реализованы программно с 
помощью микроконтроллера, а функции физическо-
го уровня – аппаратно на программированной ло-
гичной матрице. Такой подход обеспечивает мини-
мальные аппаратные затраты при реализации кон-
троллера последовательных интерфейсов, высокую 
гибкость устройства и эффективное использование 
вычислительной мощности микроконтроллера. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ  МЕТОД  ПРОГНОЗУ 
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ  ПРОЦЕСОРНОГО  ЯДРА  ПРИ 
ВИКОНАННІ  ІНСТРУКЦІЙ  ОПРАЦЮВАННЯ  ДАНИХ 

Для вбудованих та автономних систем важливим є створення адекватної математичної мо-
делі їх енергоспоживання. В роботі розглянуто перспективний метод побудови нейромережевої 
моделі енергоспоживання процесорного ядра ARM7TDMI при виконанні програм. Пропонова-
ний метод апробовано на прикладі підгрупи арифметичних та логічних інструкцій групи ін-
струкцій опрацювання даних. Виявлені особливості дозволили зменшити похибку прогнозу 
більш ніж у 2 рази. 

Development of appropriate mathematical model is important for embedded and autonomous sys-
tems. Prospective approach for developing neural-network based model of power consumption of 
ARM7TDMI CPU core, during routine execution is described in this article. Proposed approach has 
been verified on arithmetic and logic subgroups of data-processing instructions. Detected features two 
times decreasing of prediction error. 

Вступ 
Вбудовані та автономні системи займають 

одне з важливих місць у сучасному світі, що 
характеризується високим рівнем їх застосу-
вання як у промисловості так і в побуті. Одним 
з яскравих прикладів таких систем є мобільні 
телефони, рівень продаж яких, хоч і зменшився 
у першому кварталі 2009 року, порівняно з ана-
логічним періодом 2008 року на 15,8%, проте 
стабілізувався, і для даного сегменту очікується 
річне зростання на рівні 4% [1]. 

Для таких систем важливими параметрами є 
час відгуку (реакція пристрою на запити корис-
тувача) та енергоспоживання, яке визначає як 
режим роботи (зокрема, температурний) так і 
час експлуатації. Останній параметр є одним з 
важливих факторів, що впливає на конкурентну 
спроможність кінцевого продукту. Разом з тим, 
споживання енергії змінюється у залежності від 
виконуваних задач. Тому часто вказуються два 
параметри: час роботи при мінімальному та ма-
ксимальному завантаженні, які, в свою чергу, 
визначаються характеристиками компонентів. 
Для оцінки енергоспоживання існує ряд мето-
дів. Методи, що базуються на аналізі вольт-
амперних характеристик кожного компонента 
або вузла можуть використовуватися тільки на 
початковій стадії проектування і мають малу 

точність за рахунок великого розкиду парамет-
рів компонентів при виготовленні кінцевих ви-
робів. Крім того, їх використання вимагає дета-
льного аналізу внутрішньої будови системи та 
не може використовуватися для вдосконалення і 
модернізації кінцевого виробу. 

Вищу точність забезпечують методи, які ба-
зуються на експериментальному дослідженні 
готових виробів. Вони дозволяють оцінити ене-
ргоспоживання з точки зору програмного за-
безпечення, яке є невід'ємною частиною будь-
якої вбудованої системи [2]. Даний метод має 
дві суттєві переваги: можливість його застосу-
вання після виходу кінцевої системи на ринок 
та відсутність потреби аналізу схеми на апарат-
ному рівні. Це  зменшує час випуску кінцевої 
системи і розширює область застосування да-
них методів, дозволяючи описати будь-яку сис-
тему за допомогою набору інструкцій та енер-
гії, яку споживає система при виконанні даних 
інструкцій. 

Класифікація існуючих методів оцінки енер-
госпоживання систем [3] показує великий до-
слідницький інтерес до даної проблематики. 
Однак існуючі методи базуються в основному 
на вимірюванні середньої потужності, що на 
нашу думку не завжди є доцільним, оскільки в 
такому випадку складно виділити перехідні 
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процеси. Більш інформативним є вимірювання 
миттєвої потужності [4]. Разом з тим, пряме за-
стосування згаданих методів вимагає великої 
кількості експериментальних даних. 

Для зменшення кількості необхідних вимі-
рювань доцільно використати штучні нейронні 
мережі (НМ), однією з фундаментальних влас-
тивостей яких є узагальнення. В такому випад-
ку в процесі навчання на обмеженій навчальній 
вибірці НМ зможе виявити приховані закономі-
рності, а при застосуванні визначати (прогнозу-
вати) енергоспоживання системи при виконанні 
всіх інструкцій. 

Метою даної статті є розробка методу фор-
мування навчальної вибірки шляхом класифіка-
ції вхідних даних для мінімізації похибки про-
гнозу. 

 
1. Огляд процесорного ядра ARM7TDMI 
Об'єктом даного дослідження є RISC-

подібне процесорне ядро ARM7TDMI, яке до-
зволяє виконувати інструкції або в 16-и розряд-
ному (Thumb), або в 32-х розрядному (ARM) 
режимах. Таке виконання дозволяє зменшувати 
як розмір коду так і час виконання кінцевої 
програми. Використання для даного ядра архі-
тектури v4T [5] дозволило суттєво розширити 
область застосування та зробило дане ядро од-
ним із "старожилів" на ринку процесорної тех-
ніки (дата випуску - 1993 рік). Незважаючи на 
це, перша математична модель процесорного 
ядра, яка пов'язувала енергоспоживання та ін-
струкції, з'явилася у 2002 році [6], а у [7] визна-
чено її максимальну похибку при оцінці реаль-
ного енергоспоживання ARM-режиму на рівні 
7%. Однак дана математична модель базувалася 
на визначенні відстані Хеммінга та відкидала 
деякі важливі дані (наприклад, коди інструкції 
на визначення права виконання), що може роз-
цінюватися як її недолік. 

Дана робота є продовженням спільних до-
сліджень [8] та базується на результатах експе-
риментальних вимірювань [6, 9]. Короткий ана-
ліз інструкцій, які використовуються у режимі 
ARM та попередні результати оцінки енерго-
споживання подано у [10]. 

 
2. Аналіз інструкцій опрацювання даних 
Як відомо з [11], інструкції опрацювання да-

них складають понад 50% у типових програмах, 
тому їх дослідження є першочерговим. 

Загальний синтаксис інструкцій опрацюван-
ня даних подано на рис. 1, а у табл. 1 подано  

Рис. 1. Формат запису інструкцій опрацювання да-
них 

 
Таблиця 1. Перелік бітів та їх значень для інструк-
цій опрацювання даних 

Номери бітів Значення полів 
31:28 Код умови 
27:26 Сталі біти 

25 Операнд ідентифікації змінної 
24:21 Код операції 

20 Код встановлення умови 
19:16 Перший операнд (завжди регістр)
15:12 Регістр результату 
11:0 Операнд 2 

 
значення полів та відповідні біти. 

Аналіз інструкцій опрацювання даних з точ-
ки зору режимів адресації дозволяє виділити 3 
великі групи інструкцій [12]. 

Такий поділ дозволяє привести всі інструкції 
до однорідного запису (у якому вживаються 
лише ті біти інструкції, до яких звертається 
процесор при виконанні заданої команди), про-
те їх узагальнення за допомогою нейронної ме-
режі [13] не виказує явних причин високої по-
хибки. Джерелом останньої є структура інстру-
кцій [14], при якій ряд полів інструкції є незаді-
яними. Згідно даного опису інструкції можна 
поділити на наступні групи: 
1. Арифметичні інструкції (ADD, SUB, RSB, 
ADC, SBC, RSC). 
2. Логічні інструкції (AND, ORR, EOR, BIC). 
3. Інструкції переносу (MOV, MVN). 
4. Інструкції порівняння (CMP, CMN). 
5. Інструкції тестування (TST, TEQ). 

Попередній аналіз показує можливість об'-
єднання ряду інструкцій, які звертаються до 
однакової кількості спільних ресурсів. Так, на 
основі даного аналізу можна об'єднати арифме-
тичні та логічні інструкції, а також інструкції 
порівняння та тестування. Однак такий аналіз є 
не остаточним, і для покращення прогнозу ене-
ргоспоживання ці групи можна розділити на 
потрібні підгрупи, а у випадку високої похибки 
прогнозу перейти до прогнозування окремих 
інструкцій. Останній шлях є нераціональним з 
точки зору запропонованої методики об'єднан-
ня інструкцій за спільними ресурсами, однак, 
приймаючи до уваги відсутність інших методів 
об'єднання даних для подальшого прогнозу, за-
лишається єдино можливим. 
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3. Використання нейронних мереж 
Як було показано у [12], поділ інструкцій на 

групи може привести до покращення результа-
тів нейромережевого прогнозу для окремих ін-
струкцій. Кінцева математична модель буде 
представляти модульну НМ [15, 16, 17], компо-
нентами якої будуть НМ прогнозу енергоспо-
живання кожної окремої групи та підгрупи ін-
струкцій. 

Вхідний рівень таких НМ буде містити N 
нейронів, які будуть описувати кожну інструк-
цію (відповідний елемент вхідного вектора у 
випадку наявності відповідної ознаки буде міс-
тити одиницю, а у випадку відсутності – нуль). 
Прихований рівень цих НМ міститиме K ней-
ронів, які будуть становити половину від кіль-
кості векторів тренувального набору, а вихідний 
рівень – 1 нейрон, вихідне значення якого рівне 
прогнозованому енергоспоживанню. Для ней-
ронів прихованого рівня обрано сигмоїдну фун-
кцію активації, а для нейрона вихідного рівня – 
лінійну. В ролі архітектури НМ обрано багато-
рівневий персептрон, який є простою та уні-
версальною моделлю оцінки [18, 19]. Вихідне 
значення трирівневого персептрону можна 
сформулювати наступним чином: 







 −∑ ThwF=y i

N

=i
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1
3 , 

де N  – кількість нейронів схованого рівня, 

i3w – ваговий коефіцієнт синапсу від i -го ней-
рону прихованого рівня до нейрона вихідного 
рівня, ih  – вихідне значення і -го нейрону, T – 
поріг вихідного нейрону, а 3F  – функція акти-
вації вихідного нейрону. 

Вихідне значення j -го нейрону, який знахо-
диться у прихованому рівні, знаходимо наступ-
ним чином [20]: 







 −∑ ji
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де ijw  – ваговий коефіцієнт зв'язку вхідного 

нейрона та j -го нейрона прихованого рівня, 

ix  – вхідні значення, а jT  – поріг j -го нейро-
на. 

У ролі алгоритму навчання використовується 
алгоритм зворотнього поширення похибки [20, 
21]. Даний алгоритм базується на методі граді-
єнтного спуску і забезпечує ітераційну проце-

дуру поновлення вагових коефіцієнтів та поро-
гів для кожного вектора p  тренувального на-
бору: 
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градієнти похибки функції t -кроку ітерації 
тренувального вектора p , P},{p 1,...∈ , де 
P  – розмір тренувального набору. 
Середньоквадратична похибка t -ї ітерації 

обчислюється наступним чином: 

( ) ( ) ( )( )tdty=tE ppp −
2
1 2, 

де для тренувального вектора p , yp�t� є вихі-
дним значенням t -кроку ітерації, а ( )td p – ці-
льове вихідне значення. 

В процесі тренування, загальна похибка об-
числюється як: 

( ) ( )tE=tE
P

=p

p∑
1

 

Метод найшвидшого сходження для обчис-
лення рівня похибки [20] використовується для 
усунення класичних недоліків алгоритму зво-
ротнього поширення похибки. Таким чином, 
адаптивні коефіцієнти навчання для сигмоїди та 
лінійної функцій активації дорівнюють: 
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де для t -ї ітерації t -го вектора тренувального 
набору, ( )tγ p

j  – похибка j -го нейрона, а p
jh  – 

вхідний сигнал лінійного нейрона. 
Похибка i-го нейрона сигмоїдної функції ак-

тивації визначається згідно наступної формули: 
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( ) ( ) ( ) ( )( )ththtwtγ=γ p
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де ( ) ( ) ( )tdty=tγ ppp −3  є похибкою вихідного 
нейрону, i3w  ― ваговий коефіцієнт синапсу 
між нейронами схованого рівня та вихідним 
нейроном. 

 
4. Формування вибірки для оцінки енер-

госпоживання процесора при виконанні 
арифметичних та логічних інструкцій 

У попередніх дослідженнях [10, 12, 13, 22], 
при формуванні набору векторів, які в подаль-
шому використовувалися для тренування та ве-
рифікації НМ, запропоновано використовувати 
в ролі навчальних векторів біти інструкції 
опрацювання даних. Така класифікація не є ко-
ректною, оскільки кодом операції передається 
набір блоків, до яких необхідно звернутися 
процесору, а нейронна мережа намагається 
знайти взаємозв'язок між бітами, при чому цьо-
го зв'язку може і не бути. В даній роботі пропо-
нується використати метод формування даних 
на основі їх класифікації. Таким чином навча-
льний вектор буде містити окремі поля для ко-
жної інструкції та режиму адресації, а опис ін-
струкції буде зводитися до встановлення оди-
ничного значення у випадку відповідності поля 
вектора інструкції та режиму адресації. 

У зв'язку з наявністю ідентичних регістрів та 
відсутністю даних про значення змінних, які у 
них знаходяться, ці поля вектора усунуто. Од-
нак, по мірі надходження нових даних ці векто-
ри можна буде доповнити, що в свою чергу 
приведе до зменшення похибки прогнозу енер-
госпоживання. НМ на етапі навчання неявно 
розподіляє енергоспоживання операцій звер-
тання до регістрів на інші, наявні елементи век-
тора. 

 
5. Експериментальні результати оцінки 

енергоспоживання процесора при виконанні 
арифметичних та логічних інструкцій 

Як було сказано вище, арифметичні та логі-
чні інструкції можна об'єднати в одну групу для 
проведення спільних досліджень. У такому ви-
падку зменшується загальна кількість вимірю-
вань, які необхідно провести для оцінки енер-
госпоживання процесорного ядра ARM7TDMI. 
Підставою для об'єднання є синтаксис інструк-
цій, який дозволяє оцінити енергетичний вне-
сок кожної складової інструкції. 

На основі [14], прийнявши до уваги [13] та 
прийнятий вище поділ групи на підгрупи,  сфо-
рмуємо тренувальний набір для підгрупи ари-
фметично-логічних інструкцій групи опрацю-
вання даних. Він складається з 10 інструкцій, 
які можуть виконуватися у 4-х режимах адреса-
ції. Відповідно сумарна кількість векторів скла-
дає 40, з яких половина відводиться для трену-
вання НМ, а половина для прогнозу. 

Відповідно до сказаного вище, НМ матиме 
наступну архітектуру: 14 нейронів вхідного рі-
вня (які описують кожну інструкцію та режим 
адресації), 10 нейронів прихованого рівня (по-
ловина від кількості векторів тренувального на-
бору) та 1 нейрон вихідного рівня. У табл. 2 по-
дано результати прогнозу. 

 
Таблиця 2. Результати оцінки енергоспоживання 
процесорного ядра ARM7TDMI при  виконанні 
арифметично-логічних інструкцій 

Архітектура НМ 14 — 10 — 1

Кількість векторів тренувального 
набору 20 

Кількість векторів набору прогнозу 20 

Середньоквадратична похибка, % 5102,0 −×  

Кількість епох тренування 1568 

Середня похибка навчання 

сер.навч.δX , % 0,4 

Максимальная похибка навчання 

макс.навч.δX , % 1,6 

Середня похибка прогнозу 

сер.прогн.δX , % 2,8 

Максимальная похибка прогнозу 

.макс.прогнδX , % 6,4 

 
Як бачимо з табл. 2, середня похибка  про-

гнозу є достатньо малою, однак максимальне 
значення похибки прогнозу майже не відрізня-
ється від результатів, отриманих у [7]. З метою 
покращення прогнозу пропонується оцінювати 
підгрупу арифметичних інструкцій та підгрупу 
логічних інструкцій окремо. 

У табл. 3 представлено результати оцінки 
енергоспоживання процесорного ядра при ви-
конанні підгрупи арифметичних інструкцій 
групи інструкцій опрацювання даних. В цьому 
випадку кількість векторів зменшилась до 24-х, 
а НМ отримала наступну структуру: кількість 
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нейронів вхідного рівня - 10; кількість нейронів 
прихованого рівня - 6, кількість нейронів вихі-
дного рівня - 1. 

Пропонована модифікація методу дозволяє 
суттєво зменшити максимальну похибку, що 
свідчить про підвищення адекватності створе-
ної математичної моделі. 

Аналогічне дослідження було проведено для 
підгрупи логічних інструкцій. Вибірку, сфор-
мовану з 4-х інструкцій (AND, ORR, EOR, BIC) 
було розділено на дві частини, одна з яких (6 
векторів) використовувалась для навчання НМ, 
а інша для прогнозу. 

Як видно з табл. 4 отримані результати не є 
прийнятними. Однак досліджувані інструкції 
однорідні, тому, в даному випадку, пропонова-
ний метод не дає можливості досягнення кра-
щих результатів. Подальше покращення про-
гнозу можливе за рахунок дослідження можли-
востей методу, описаного у [23, 24]. Відповідно 
до нього, усунено з навчальної вибірки та вибі-
рки прогнозу інструкцію, яка вносить максима-
льну похибку в прогноз енергоспоживання. Та-
кою інструкцією виявилася інструкція BIC.  

Після усунення зазначеної інструкції, дослід 
повторено знову (табл. 5). Нова структура НМ 
містила 7 нейронів вхідного рівня, 4 нейрони 
прихованого та 1 нейрон вихідного рівня. 

Як видно, з отриманих результатів (табл. 5), 
максимальна  похибка  прогнозу  змінилася  не- 

 
Таблиця 3. Результати оцінки споживання енергії 
процесорного ядра при виконанні арифметичних 
інструкцій 

Архітектура НМ 10 — 6 — 1 

Кількість векторів тренувального 
набору 12 

Кількість векторів набору прогнозу 12 

Середньоквадратична похибка, % 1,7× 10− 6
 

Кількість епох тренування 1476 

Середня похибка навчання  

сер.навч.δX , % 0,2 

Максимальная похибка навчання 

макс.навч.δX , % 0,3 

Середня похибка прогнозу 

сер.прогн.δX , % 1,9 

Максимальная похибка прогнозу 

.макс.прогнδX , % 4,7 

Таблиця 4. Результати оцінки споживання енер-
гії процесорного ядра при виконанні логічних ін-
струкцій 

Архітектура НМ 8 — 4 — 1 

Кількість векторів тренувального 
набору 8 

Кількість векторів набору прогнозу 8 

Середньоквадратична похибка, % 10− 6
 

Кількість епох тренування 11470 

Середня похибка навчання 

сер.навч.δX , % 0,2 

Максимальная похибка навчання 

макс.навч.δX , % 0,4 

Середня похибка прогнозу 

сер.прогн.δX , % 4,2 

Максимальная похибка прогнозу 

.макс.прогнδX , % 7,8 

 
Таблиця 5. Результати оцінки споживання енергії 
процесорного ядра при виконанні логічних інстру-
кцій (за винятком інструкції BIC) 

Архітектура НМ 7 — 4 — 1 

Кількість векторів тренувального 
набору 6 

Кількість векторів набору прогнозу 6 

Середньоквадратична похибка, % 10− 6
 

Кількість епох тренування 6835 

Середня похибка навчання 

сер.навч.δX , % 0,2 

Максимальная похибка навчання 

макс.навч.δX , % 0,4 

Середня похибка прогнозу 

сер.прогн.δX , % 4,8 

Максимальная похибка прогнозу 

.макс.прогнδX , % 7,5 

 
суттєво, однак тепер поганий прогноз пов’я-
зується з інструкцією EOR. Після її усунення з 
обох наборів кількість векторів зменшилась до 
8 (по 4 в тренувальному наборі та наборі про-
гнозу), а структура НМ набула наступного ви-
гляду: 6 нейронів вхідного рівня, 2 нейрони 
прихованого рівня та 1 нейрон вихідного рівня. 
Отримані результати (табл. 6) є дуже хороши-
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ми, однак невеликий тренувальний набір не до-
зволяє достатньо оцінити отримані результати з 
точки зору коректності та є близьким до мето-
дики виділення для кожної інструкції власної 
НМ. Незважаючи на ефективність такої мето-
дики з точки зору прогнозування, вона вимага-
тиме  ту  кількість експериментальних  вимірю- 
 

Таблиця 6. Результати оцінки споживання енергії 
процесорного ядра при виконанні логічних інстру-
кцій  AND та ORR 

Архітектура НМ 6 — 2 — 1 

Кількість векторів тренувального 
набору 4 

Кількість векторів набору прогнозу 4 

Середньоквадратична похибка, % 10− 6
 

Кількість епох тренування 16404 

Середня похибка навчання 

сер.навч.δX , % 0,2 

Максимальная похибка навчання 

макс.навч.δX , % 0,3 

Середня похибка прогнозу 

сер.прогн.δX , % 0,6 

Максимальная похибка прогнозу 

.макс.прогнδX , % 1,3 

 
Таблиця 7. Результати оцінки споживання енергії 
процесорного ядра при виконанні логічних інстру-
кцій  EOR та BIC 

Архітектура НМ 6 — 2 — 1 

Кількість векторів тренувального 
набору 4 

Кількість векторів набору прогнозу 4 

Середньоквадратична похибка, % 10− 6
 

Кількість епох тренування 2788 

Середня похибка навчання 

сер.навч.δX , % 0,2 

Максимальная похибка навчання 

макс.навч.δX , % 0,4 

Середня похибка прогнозу 

сер.прогн.δX , % 2,1 

Максимальная похибка прогнозу 

.макс.прогнδX , % 3,4 

 

Таблиця 8. Результати оцінки споживання енергії 
процесорного ядра при виконанні логічних інстру-
кцій  AND, ORR та BIC. 

Архітектура НМ 7 — 3 — 1 

Кількість векторів тренувального 
набору 6 

Кількість векторів набору прогнозу 6 

Середньоквадратична похибка, % 10− 6
 

Кількість епох тренування 4486 

Середня похибка навчання 

сер.навч.δX , % 0,2 

Максимальная похибка навчання 

макс.навч.δX , % 0,4 

Середня похибка прогнозу 

сер.прогн.δX , % 1,0 

Максимальная похибка прогнозу 

.макс.прогнδX , % 2,2 

 
вань, якої ми намагаємося уникнути в даній ро-
боті. 

Наступним необхідним кроком є потреба пе-
реконатися у доцільності об'єднання логічних 
інструкцій, які було усунуто в процесі попере-
дніх досліджень. Для цього, інструкції EOR та 
BIC було об'єднано в один тренувальний набір 
та відсортовано згідно методики, яку було за-
пропоновано у [22]. Аналіз отриманих резуль-
татів (табл. 7) показав, що одна з інструкцій 
(BIC) прогнозувалася з сталою похибкою 3,4%, 
а інша - з похибкою 0%. 

З метою перевірки впливу інструкції BIC на 
похибку прогнозу, її (незважаючи на той факт, 
що вона була джерелом максимальної похибки 
для результатів табл. 6) було додано до інструк-
цій AND та ORR та сформовано нову вибірку. 

Отримані результати (табл. 8) свідчать про 
доцільність об'єднання вищезазначених інстру-
кцій до однієї підгрупи - отримана похибка 
прогнозу, 2,2% є цілком прийнятною. Однак, в 
подальших дослідженнях для прогнозування 
інструкції EOR необхідно створювати окрему 
НМ. 

 
Висновки 
Проведений аналіз прогнозу енерго-

споживання процесорного ядра при виконанні 
арифметичних та логічних інструкцій, які на-
лежать до третьої групи інструкцій опрацюван-
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ня даних, доводить доцільність запропоновано-
го методу. Єдиним недоліком є потреба аналізу 
результатів прогнозу НМ та складність вияв-
лення інструкції-джерела найгіршого впливу на 
похибку прогнозу. Як видно з табл. 6-8, усунен-
ня, згідно [23, 24], з навчальної вибірки векто-
ра, похибки прогнозу якого є максимальною, не 
дає очікуваного результату. Тому отримані ре-
зультати необхідно додатково верифікувати на 
першій та другій підгрупах групи інструкцій 
опрацювання даних. 
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Для встроенных и автономных систем важным 
является создание адекватной математической моде-
ли их энергопотребления. В работе рассмотрен пер-
спективный метод построения нейросетевой модели 
энергосбережения процессорного ядра ARM7TDMI 
при выполнении программ. Предложенный метод 
апробирован на примере подгруппы арифметиче-
ских и логических инструкций группы инструкций 
обработки данных. Выявленные особенности позво-
лили уменьшить погрешность прогноза более чем в 
2 раза. 
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Кафедра системного програмування 
Хмельницького національного університету, м.Хмельницький, Україна 

ПІДХІД  ДО  ВИКОРИСТАННЯ  АПРІОРНОЇ   
ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  У  НЕЙРОМЕРЕЖНОМУ  

МЕТОДІ  ПРОГНОЗУВАННЯ  ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
КОМП’ЮТЕРНИХ  СИСТЕМ 

Запропоновано один з варіантів модифікування нейромережного методу прогнозування 
працездатності комп’ютерних систем, який дозволив використати апріорну діагностичну інфо-
рмацію про процес та об’єкт прогнозування. Наведено класифікацію апріорної діагностичної 
інформації та визначено її місце у запропонованому методі прогнозування. Проведено моделю-
вання роботи штучної нейронної мережі прогнозування працездатності комп’ютерних систем. 
Наведено порівняльний аналіз ефективності використання запропонованого модифікованого 
нейромережного методу прогнозування. 

One of modifying variants of neural network method of operating capacity forecasting of computer 
systems is offered allowing usage of the aprioristic diagnostic information on process and object of 
forecasting. Classification of the aprioristic diagnostic information is given and its place in the offered 
method is defined. Modeling of neural network operating capacity forecasting of computer systems is 
performed. The comparative analysis of the efficiency of the offered modified neural network method 
of forecasting is carried out.  

Вступ 
Широке використання обчислювальних за-

собів, зокрема комп’ютерних систем (КС), у рі-
зних галузях діяльності людини, робить задачу 
забезпечення їх надійності актуальною. Цілком 
зрозуміло, що засоби забезпечення відповідно-
го рівня надійності КС різняться з огляду на га-
лузь застосування, покладені функції та рівень 
значущості рішень, які приймаються автомати-
зованими системами. Використання КС у кри-
тичних галузях зобов’язує проектувальників 
використовувати інформаційну, структурну або 
часову надлишковість, що незважаючи на дода-
ткові апаратні витрати дає значне підвищення 
рівня надійності кінцевих систем [1]. 

Однак, менш критичні галузі діяльності лю-
дини, в яких застосовується комп’ютерна тех-
ніка теж вимагають певного рівня надійності та 
гарантоздатності. Разом з тим, використання 
надлишковості у таких системах не є виправда-
ним кроком, оскільки це значно підвищує вар-
тість кінцевої системи. В цьому випадку доста-
тньо ефективним засобом забезпечення надій-
ності КС є прогнозування їх технічного стану. 

Метою прогнозування технічного стану мо-

же бути визначення з заданою ймовірністю ін-
тервалу часу (ресурсу), протягом якого збере-
жеться працездатний (справний) стан об’єкта 
або ймовірність збереження працездатного ста-
ну об’єкта на заданому інтервалі часу [2]. За-
стосування методів прогнозування стану скла-
дних технічних об’єктів [3,4] щодо КС в ціло-
му, так і до їх складових компонентів зокрема, 
ускладнюється рядом об’єктивних причин, се-
ред яких найвагомішими є: громіздкість мате-
матичного апарату, необхідність розроблення 
математичних моделей окремо для кожного 
об’єкта, значні похибки, відсутність доступу до 
необхідних прогностичних параметрів та не-
можливість врахування взаємовпливу компоне-
нтів. 

 
Постановка задачі 
В роботах [4–6] запропонований новий ней-

ромережний метод прогнозування працездат-
ності мікропроцесорних пристроїв та систем, 
який враховує їх особливості як об’єктів про-
гнозування (ОП) та, на противагу відомим ме-
тодам, дозволяє врахувати взаємовплив компо-
нентів, обмежитись доступними параметрами, 
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формувати єдину штучну нейронну мережу не 
для поодинокого об’єкта, а для класу об’єктів. 
В описаному методі процес прогнозування 
умовно розділений на дві частини: синтез про-
гнозуючої штучної нейронної мережі (ШНМ) 
та безпосередньо прогнозування з використан-
ням синтезованої ШНМ. У [6] вказано на зале-
жність точності та достовірності нейромереж-
ного прогнозування технічного стану 
комп’ютерних пристроїв та систем від якості та 
повноти навчальної вибірки, а також від вибору 
параметрів, які стануть вихідними для побудо-
ви прогнозу. Тому забезпечення якісного інфо-
рмаційного середовища нейромережного про-
гнозування працездатності КС та їх компонен-
тів є актуальною задачею, вирішення якої до-
зволить підвищити якість прогнозування, а від 
так і надійність та ефективність функціювання 
КС та їх компонентів. 

В нейромережному методі прогнозування 
працездатності мікропроцесорних засобів ін-
формаційне середовище обмежене даними про 
об’єкт прогнозування які є доступними на етапі 
експлуатації. Крім того, вихідною точкою для 
отримання прогнозу про працездатність об’єкта 
прогнозування є одноразове отримання значень 
його прогностичних параметрів. Це призводить 
до втрати такої важливої і цінної інформації як 
динаміка зміни технічного стану об’єкта про-
гнозування. Також не враховується інформація 
про надійністні аспекти об’єктів прогнозування 
та інша апріорна діагностична інформація, що 
формується на інших етапах життєвого циклу.  

Тому метою даної роботи є підвищення ефе-
ктивності нейромережного методу прогнозу-
вання працездатності КС за рахунок викорис-
тання апріорної діагностичної інформації. 

 
Місце апріорної діагностичної інформації 

в нейромережному методі прогнозування 
Під апріорною діагностичною інформацією 

будемо розуміти діагностичну інформацію про 
ОП, процес та метод прогнозування, яка є до-
ступною ще до початку проведення прогнозу-
вання, і може бути використана для підвищення 
його ефективності. 

При розгляді прогнозування працездатності 
КС та їх компонентів апріорну інформацію до-
цільно розділити на чотири класи: 
- інформація про мету прогнозування; 
- інформація про предметну область; 
- інформація про попередні прогнози; 

- інформація про технологію формування на-
вчальної вибірки та отримання кінцевих ре-
зультатів. 

Розглянемо кожен з виділених класів.  
Інформація про мету прогнозування. Загаль-

ною метою прогнозування є отримання прогно-
зу про майбутній стан об’єкта, в кожній пред-
метній галузі, однак, для кожної окремої систе-
ми можна конкретизувати поставлену задачу, 
визначивши особливості мети прогнозування. 
Наприклад, це може бути: значення певного 
параметра пристрою або системи (або границі 
значення) на заданому інтервалі часу; ймовір-
ність знаходження об’єкта в працездатному 
стані на заданому інтервалі часу; час, протягом 
якого значення параметрів об’єкта будуть зна-
ходитись у заданих межах і таке інше. Цей вид 
апріорної інформації визначає саму постановку 
задачі на прогнозування. В нейромережному 
методі, вказана інформація суттєво впливає на 
архітектуру прогнозуючої ШНМ. Зокрема, мета 
прогнозування визначає сенс значень на виході 
штучної нейронної мережі. 

Інформація про предметну область. Це най-
більш багатий та різнорідний клас апріорної 
інформації. З одного боку він містить інформа-
цію про основні сутності предметної області,  
їх характеристики, взаємовплив і таке інше. З 
іншого боку клас містить інформацію про відо-
браження сутностей предметної області на кон-
кретні типи та класи об’єктів. Це достатньо до-
бре корелюється з узагальненою моделлю 
об’єкта прогнозування. В нейромережному ме-
тоді запропоновано параметричний опис ОП, в 
якому відокремлені параметри, які описують 
поточний технічний стан та параметри, визна-
чають клас об’єкта прогнозування та його місце 
у цьому класі. 

Інформація про попередні прогнози є доста-
тньо корисною та утворює третій клас апріор-
ної діагностичної інформації. Якщо мова йде 
про конкретний акт прогнозування, то він по-
чинається з формування вихідних даних про 
поточний технічний стан ОП та закінчується 
отриманням прогнозу. Очевидним є те, що не 
ефективно починати новий акт, без врахування 
результатів попередніх прогнозувань. В свою 
чергу, особливістю нейромережного методу 
прогнозування працездатності КС [4, 5] є те, що 
при його розробленні автори намагались міні-
мізувати необхідність тривалого спостереження 
за технічним станом ОП. Це дає можливість 
прогнозувати працездатність нових об’єктів 
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(моніторинг яких раніше не проводився) навіть 
при одноразовому визначенні технічного стану. 
Такий підхід є достатньо ефективним для одно-
разового прогнозування. Однак, в дійсності, 
для більшості компонентів КС, в обслуговую-
чих системах проводиться постійний моніто-
ринг їх технічного стану. Від так з‘являється 
можливість накопичувати такі дані та отриму-
вати фактично додаткову діагностичну апріор-
ну інформацію. 

Отримана таким чином інформація про кон-
кретний об’єкт прогнозування є достатньо ва-
гомою, як з точки зору прогнозування стану 
цього об’єкта, так і з точки зору корегування 
системи прогнозування в цілому (внесення до-
даткових даних про поведінку об’єктів класу). 
В нейромережному методі прогнозування пра-
цездатності мікропроцесорних засобів запро-
поновано використовувати отриману інформа-
цію про ОП для донавчання нейронної мережі, 
що повинно забезпечити підвищення достовір-
ності і точності прогнозу для даного конкрет-
ного об’єкта. 

Однак технологія проведення донавчання 
штучної нейронної мережі вимагає від корис-
тувача формування векторів у формі: 

>< i
j

i YX , , де ),,( iпр
j

iконкрiзагi TXXX =  – век-

тор «причин», який складається з iзагX  - зна-

чення загальних параметрів, j
iконкрX  – значення 

конкретних параметрів в момент часу jt , 

iпрT  – інтервал часу на який робиться прогноз, 

а iY  – ймовірність знаходження відповідного 
ОП в працездатному стані через час – iпрT . 

Якщо вектор iX - формується достатньо легко, 
то визначення iY  може призвести до внесення 
додаткових похибок, що навпаки призведе до 
погіршення якості прогнозу. Адже про ймовір-
ність iY  абсолютно точно можна вести мову 
тільки в момент виходу з ладу ОП, тоді 0=iY , 
в решті випадків оцінити ймовірність iY  з не-
обхідною точністю є достатньо складною зада-
чею. Отже отримаємо ситуацію, коли накопи-
чена інформація може бути використана тільки 
для корегування поведінки об’єктів класу в ці-
лому, і не забезпечує підвищення якості про-
гнозу для конкретного об’єкту. Тому необхідно 
провести адаптацію методу для врахування на-

копичуваної апріорної діагностичної інформа-
ції. 

Четвертий клас містить інформацію про без-
посередній метод проведення прогнозування. 
Висуваються вимоги до штучних нейронних 
мереж, даних, якості навчальної вибірки, класу 
використовуваних параметрів і таке інше. Ця 
інформація є корисною та використовується на 
етапі проектування інтелектуальних систем 
прогнозування. На сьогодні, немає моделей ви-
користання та формалізованого опису цієї ін-
формації, щодо прогнозування працездатності 
КС. Задача вимагає додаткових досліджень, що 
виходять за межі даної роботи. 

 
Модифікований нейромережний метод 

прогнозування працездатності КС 
Запропонований та описаний у [4–6] нейро-

мережний метод прогнозування працездатності 
КС містить положення, що частково дозволили 
врахувати апріорну діагностичну інформацію, 
зокрема, першого та другого класів.  

Другий клас, а саме апріорна діагностична 
інформація про предметну область, враховуєть-
ся при формуванні вигляду та значень матриці 
загP , яка містить значення загальних парамет-

рів, що визначають місце конкретної КС у 
своєму класі. Також, інформація про предметну 
область враховується при описі класу об’єктів 
для яких розробляється інтелектуальна система 
прогнозування. Згідно моделі ОП, обов’яз-
ковою умовою при включенні об’єкта до класу 
є відповідність його множини виконуваних фу-
нкцій, множини умов експлуатації та множини 
складових компонентів відповідним множинам 
класу.  

Важливим аспектом використання апріорної 
діагностичної інформації другого класу (інфо-
рмація про предметну область) є пошук опти-
мальних «загальних» параметрів, значення яких 
будуть складати матрицю загP . Як свідчать 
проведені досліди, перенасичення матриці загP  
призводить до «приглушення» чутливості про-
гнозуючої штучної нейронної мережі. На рису-
нку 1 наведено залежність похибки навчання 
ШНМ від кількості використаних загальних па-
раметрів КС. Як видно з графіку, суттєве змен-
шення похибки навчання, при конкретній реа-
лізації, відбулося при зменшенні кількості зага-
льних параметрів з 14 до 13. Тенденція змен-
шення похибки навчання при зменшенні кіль-
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кості загальних параметрів відобразилася і при 
проведенні верифікації роботи навченої про-
гнозуючої мережі. Зрозуміло, що вплив кілько-
сті загальних параметрів на похибку навчання 
та похибку прогнозування ШНМ буде змінюва-
тись залежно від загальної кількості парамет-
рів, особливостей предметної області та ОП, 
інформативності кінцевих параметрів, розмір-
ності класу і таке інше. Однак загальна тенден-
ція зберігається. Тому важливим є застосування 
апріорної діагностичної інформації саме на 
етапі формування матриці загальних парамет-
рів. 
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Рис. 1. Залежність отриманої похибки навчання від 
кількості загальних параметрів 

 

Місцем для врахування апріорної діагности-
чної інформації третього класу, а саме дані про 
результати попередніх прогнозів, на нашу дум-
ку, є матриця конкретних параметрів, яка для 
КС має вигляд: 

 
 1 2 … i … n 

1name  
jp11  jp12  … j

ip1  … j
np1

2name  jp 21
jp22  

… j
ip2  

… – 

… … … … … … … 

j
конкрP = 

kname  j
kp 1  j

kp 2  
… j

ikp  – – 

 

де j
конкрP  – матриця параметрів конкретного 

ОП, визначених у час jt ; kname  – вказівник 
на k-й компонент системи. Кількість компонен-
тів в обох матрицях ( загP  та j

конкрP ) однакова. 
Кожному рядку загальних параметрів матриці 

загP  відповідає рядок конкретних параметрів 

матриці j
конкрP ; j

ikp  - значення i -го параметра 

компонента k , в момент часу jt . Кількість па-
раметрів для кожного компонента відрізняється 
від інших та від кількості загальних параметрів 
того самого компонента в матриці загP , вона 
визначається конкретною моделлю компонента 
та можливостями, які надані для збору значень 
параметрів. 

Отже в явному вигляді, інформація про по-
передні стани КС не врахована. Для врахування 
результатів попередніх прогнозів, матрицю 
конкретних параметрів пропонується модифі-
кувати наступним чином: доповнити кожен ря-
док матриці ще двома рядками. Наприклад пе-
рший рядок слід замінити на наступні: 

 
 1 2 … i … n 

value  jp11  jp12  … j
ip1  … j

np1  

worst  wp11  wp12  … w
ip1  … w

np1  

reliab  
wr11  wr12  … w

ir1  … w
nr1  

 
В такому випадку, рядок позначений як 

value  містить поточні значення параметрів 
технічного стану КС, рядок worst  містить най-
гірші з зафіксованих значень відповідних пара-
метрів під час проведення попередніх прогно-
зів, рядок reliab –  значення ймовірності знахо-
дження даної КС у працездатному стані на ін-
тервалі, що відповідає поточному часу, але ви-
значене у момент найгіршого значення відпові-
дного параметра. 

У випадку, якщо поточне значення парамет-
ру є найгіршим із зафіксованих, воно дублю-
ється у другому рядку, третій рядок при цьому 
залишається незаповненим. Така ситуація від-
повідає першому формуванню матриці конкре-
тних параметрів для отримання першого про-
гнозу. 

Модифікована матриця конкретних параме-
трів вирішує декілька проблем. По-перше, ви-
значається та враховується під час прогнозу-
вання динаміка зміни значень параметрів. По-
друге, враховується прогноз, який теж може 
мати динамічний характер. Крім того, матриця 
зручна для співставлення та пошуку залежності 
між значенням конкретного параметру та кін-
цевим прогнозом. 
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Розроблені в процесі досліджень програмні 
засоби моніторингу та накопичення інформації 
про технічний стан КС, дозволяють накопичу-
вати всю необхідну інформацію. Тому при фо-
рмуванні навчальної вибірки не виникло про-
блем у зв’язку з переформатуванням матриці 
конкретних параметрів.  

Проведені досліди (моделювання роботи 
прогнозуючої штучної нейронної мережі) щодо 
порівняння використання звичайного та моди-
фікованого вигляду матриці конкретних пара-
метрів показали підвищення точності та досто-
вірності прогнозування на одній і тій же навча-
льній вибірці.  

Для формування навчальної вибірки V  ви-
користані дані накопичені під час спостере-
ження за персональними комп’ютерами спеціа-
лізованих лабораторій кафедри системного 
програмування Хмельницького національного 
університету. Формат збереження даних, обу-
мовлений математичною моделлю КС як 
об’єкту прогнозування, передбачав накопичен-
ня інформації окремо по кожному компоненту 
робочої станції, який входить до складу мат-
риць загP  та j

конкрP .  
Під час навчання вся наявна вибірка V  була 

розділена на дві частини: 1V  – навчальна вибір-
ка та 2V  – вибірка для верифікації процесу на-
вчання. Показник достовірності навчання D , 
що визначається на етапі верифікації, обрахо-
вувався як відносна кількість збігів значень іс-
тинного вектора j

iY , iP  ситуації протоколу R , 

Mi ..1=  та прогнозованого вектора net
iY – ви-

хідних сигналів ШНМ: 

∑ ∑∑
= = =

==
M
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i
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jii g
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311 ξ , 

де M – кількість ситуацій вибірки верифікації 
2V ; 3z – кількість компонентів системи, стан 

яких прогнозується (розмірність вектора netY ). 

Змінна jig визначалась як: 
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де jiζ  – абсолютна, приведена до шкали, похи-
бка прогнозування працездатного стану j -го 
компонента об’єкта прогнозування при поданні 
на вхід навченої ШНМ i -го вектора iX  вери-

фікаційної вибірки 2V ; jiε  – граничне значення 
абсолютної, приведеної до шкали похибки про-
гнозування jiζ . 

Отримавши достатній рівень достовірності 
навчання штучної нейронної мережі прогнозу-
вання працездатності КС було проведено оцін-
ку похибки прогнозування. Похибка прогнозу-
вання оцінювалась на вибірці 3V , яка не місти-
ла векторів з 1V  та 2V . У результаті, модифіко-
ваний нейромережний метод дав похибку про-
гнозування 14% на противагу 19% нейромере-
жного методу. Разом з тим, було відмічено не-
значне збільшення похибки навчання ШНМ. 
Таке положення вимагає проведення подаль-
ших досліджень, зокрема, необхідно перевірити 
результати прогнозування з іншими навчаль-
ними вибірками інших класів об’єктів прогно-
зування.  

 
Висновки 
Підвищення точності та достовірності про-

гнозування технічного стану компонентів КС є 
актуальною науково-технічною задачею, що 
вимагає пошуку нових підходів та методів, які 
враховують особливості сучасних 
комп’ютерних пристроїв. Описаний модифіко-
ваний нейромережний метод прогнозування 
працездатності КС дозволив врахувати інфор-
мацію про динаміку зміни значень прогностич-
них параметрів та інформацію про попередні 
прогнози, що забезпечило підвищення точності 
та достовірності прогнозування. 

 
Роботу виконано за підтримки Державного фо-

нду фундаментальних досліджень (Міністерства 
освіти і науки України) в межах гранту Ф25.1/121 
«Дослідження методів внесення апріорної діагнос-
тичної інформації в структуру штучних нейронних 
мереж для реалізації процесу діагностування ком-
п'ютерних систем». 
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Предложен один из вариантов модифицирования 
нейросетевого метода прогнозирования работоспо-
собности компьютерных систем, который позволил 
использовать априорную информацию о процессе и 
объекте прогнозирования. Приведена классифика-
ция априорной диагностической информации и оп-
ределено ее место в предложенном методе прогно-
зирования работоспособности компьютерных сис-
тем. Приведен сравнительный анализ эффективно-
сти использования предложенного модифицирован-
ного нейросетевого метода прогнозирования. 

 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 446. Комп’ютерні системи та компоненти   55   

УДК 004.052.32, 004.896, 004.75 

© 2009 р.  М.Ю. Юрич 

Запорожский национальный технический университет, Запорожье 

РАЗРАБОТКА  МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ  
ПРОГНОЗИРУЕМО  НАДЕЖНОЙ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Розглядається методика підвищення надійності обчислювальних систем, заснована на про-
гнозуванні відмови вузлів системи. Методика базується на діагностуванні окремих елементів, 
що входять до складу вузла, та прийнятті рішення щодо можливості їх подальшого ефективно-
го використання на підставі знятих показників. 

Methods of improving the reliability of computational systems, based on the prediction of failure 
nodes in the system are considered. The method is based on the diagnosis of individual elements that 
consist in the node and making a decision about their further efficient use of indication. 

Введение  
При решении объемных вычислительных 

задач в компьютерной системе возникает необ-
ходимость в балансировке нагрузки между уз-
лами этой сети для достижения максимальной 
производительности, и следовательно, мини-
мального времени решения этой задачи. С дан-
ной целью разрабатываются различные алго-
ритмы планирования распределения нагрузки, 
на которых основывается работа планировщи-
ков нагрузки сети. 

Однако, каким бы ни был планировщик, вы-
бор узла для распределения на него задания ос-
новывается на тех или иных показателях, полу-
ченных при непосредственной работе узлов 
вычислительной системы, но не зависящих от 
состояния работоспособности аппаратных ре-
сурсов этих узлов (речь идет не о конфигура-
ции комплектующих). Таким образом, при пла-
нировании использования того или иного ре-
сурса для выполнения на нем задачи, не учиты-
вается возможный отказ этого узла через ко-
роткий отрезок времени. Как указано для сис-
темы GRID но характерно для любых вычисли-
тельных систем, в которых существует необхо-
димость в планировании распределения зада-
ний на вычислительные ресурсы (либо плани-
рование ресурсов для выполнения на них вы-
числительных задач), при планировании ресур-
сов, на ряду с выполнением других задач, необ-
ходимо также обеспечение надежности – пере-
запуск задания при сбоях программных или ап-
паратных средств на ресурсах и телекоммуни-

кациях [1]. В некоторых случаях время, потра-
ченное на такой перезапуск, можно сократить 
путем избегания запуска задач на тех узлах, ко-
торые через короткий промежуток времени от-
кажут. 

Каким же образом можно узнать, будет ли 
целесообразно и «выгодно» запускать задания 
на том или ином узле? Для этого в данной ра-
боте предлагается провести прогнозирование 
отказа узла системы. 

 
Пути повышение надежности системы 
Как уже было сказано ранее, при построении 

вычислительных систем и планировании ресур-
сов для выполнения вычислительных задач 
очень важным аспектом является не только вы-
числительная мощность сети и ее компонентов, 
топология и защищенность во всех отношени-
ях, а также и надежность. Особую значимость 
данное свойство приобретает, когда речь идет о 
системе, необходимой для выполнения важных 
технических или общечеловеческих (ведущих к 
развитию той или иной области науки или тех-
ники) задач. 

Существуют два аспекта надежности вычис-
лительных систем: надежность хранения дан-
ных и непрерывность предоставления сервиса. 

Создать абсолютно надежную систему тех-
нически невозможно, однако повысить уровень 
надежности вполне реальная задача.  

Как известно, определяющим параметром 
надежности является вероятность безотказной 
работы системы, которая определяется сле-
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дующими формулами: 
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где n – количество элементов системы, а ip – 
вероятность безотказной работы каждого эле-
мента системы. 

Исходя из данных формул, можно сделать 
вывод, что для параллельно включенных эле-
ментов вероятность безотказной работы, а сле-
довательно, и надежность – выше. А значит, ре-
зервируя элементы системы можно повысить ее 
надежность. 

Поэтому, необходимо рассмотреть сначала 
вопрос, каким образом возможно повышение 
надежности каждого компьютера, коммутаци-
онного оборудования и других возможных 
компонентов рассматриваемой вычислительной 
системы. 

В высоконадежных вычислительных систе-
мах, к примеру, таких как оборонные системы 
и бортовые компьютеры, необходимый уровень 
надежности достигается, как правило, путем 
многократного «горячего» или «холодного» ре-
зервирования всех компонентов. В них факти-
чески одна и та же работа выполняется одно-
временно несколькими комплектами аппарату-
ры. Такие системы обычно крайне дороги и 
применяются для весьма ограниченного круга 
приложений. Большинство информационных 
систем не требует такого уровня надежности 
[2]. 

При решении вычислительных задач в ком-
пьютерных системах, к примеру, системе 
GRID, в большинстве случаев не является не-
обходимым обеспечение уровня безотказной 
работы такого, как в случае с оборонными сис-
темами и бортовыми компьютерами, однако 
обеспечить максимально высокую для данного 
вида вычислительных систем отказоустойчи-
вость, вполне оправдано. Так, к примеру, отказ 
любого компонента в узле компьютерной сис-
теме, повлияет не только на возможную потерю 
обрабатываемых или используемых данных, но 
также и на время решения этой задачи, а соот-
ветственно и на общую загрузку всей системы. 
Следовательно, все вышеуказанное в конечном 
итоге влияет на эффективность работы всей 

вычислительной системы (к примеру, GRID).  
При этом, затраты на обеспечение надежно-

сти системы должны быть адекватны возмож-
ным потерям, связанным с отказом системы в 
целом или какой–либо ее части, и, вследствие 
этого, с прекращением предоставления сервиса.  

Таким образом, целью работы стала разра-
ботка методики сервиса, обеспечивающего дос-
таточный уровень надежности вычислительной 
системы в составе GRID или какой–либо дру-
гой вычислительной системы, предназначенной 
для решения вычислительных задач путем по-
вышения надежности отдельных компонент, 
входящих в состав узлов системы. 

 
Построение высоконадежной вычисли-

тельной системы 
Разделим существующие компоненты вы-

числительных систем на два больших класса:  
– коммутационное оборудование – обеспечи-
вающее связь и обмен между элементами «ак-
тивного» оборудования (каналы связи, комму-
таторы и т.п.); 
– «активное» оборудование – производящее 
непосредственную обработку данных (сервера, 
рабочие станции, узлы кластера и т.п.). 

В целях обобщения и упрощения объясне-
ния дальнейшего описания сути работы, назо-
вем всё «активное» оборудование компьютера-
ми. 

Остановимся подробнее на том, что же явля-
ется, наиболее уязвим местом в компьютере? 

По выводам, сделанным сотрудниками сайта 
PCstats Newsletter [3], наиболее часто причиной 
фатальной поломки становятся: 
– блоки питания (26%);  
– бракованные компоненты и пренебрежение 
вопросами совместимости со стороны пользо-
вателя (23%);  
– неправильная сборка (15%);  
– компоненты, отвечающие за нормальное ох-
лаждение системы (13%);  
– поражение молнией или разрядом статиче-
ского электричества (10%);  
– отказ USB устройства в момент подключения 
(6%);  
– невнимательность пользователя (3%);  
– попытки разгона (2%). 

Из данного перечня можно отобрать те по-
казатели, которые реально уменьшить без зна-
чительных затрат времени и денег в уже суще-
ствующем собранном работающем компьюте-
ре, и тем самым повысить надежность всей 
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компьютерной системы. 
Поскольку на браковку компонент и пре-

небрежение вопросами совместимости со сто-
роны пользователя, а также неправильную 
сборку следует обращать внимание еще до 
включения компьютера в состав высоконадеж-
ной компьютерной системы, для защиты от по-
ражения молнией или разрядом статического 
электричества существуют тривиальные реше-
ния, отказ USB устройства в момент подключе-
ния, невнимательность пользователя, попытки 
разгона являются нехарактерными для компью-
теров, входящих в состав рассматриваемых на-
ми систем, то остановимся на двух наиболее 
значащих для нашего случая параметрах – бло-
ки питания и компоненты, отвечающие за нор-
мальное охлаждение системы. 

Таким образом, необходимым при разработ-
ке высоконадежной системы является своевре-
менное устранение неполадок блоков питания и 
всех компонент компьютера, поддающихся 
значительному (а значит влияющему на отказо-
устойчивость) температурному изменению. 

Определим компоненты, поддающиеся зна-
чительному температурному изменению в со-
ставе компьютера: процессор; винчестер; ви-
деокарта; чипсет. 

На базе СевНТУ и Хмельницкого НУ были 
проведены исследования [4], которые показали, 
что стандартные средства диагностирования 
данных устройств путем снятия показателей со 
встроенных датчиков, значительно отличаются 
от показателей внешне установленных допол-
нительных датчиков, и не отображают реаль-
ную температуру элементов, на которых они 
установлены, что создает благоприятную атмо-
сферу для отказа того или иного элемента. 

Таким образом, возникает необходимость 
установки дополнительных датчиков на выше 
обозначенных элементах и контроля, диагно-
стики и беспрерывного мониторинга их (эле-
ментов) специально разработанными для этого 
средствами. 

Как было исследовано ранее, повышение 
надежности вычислительной системы зависит 
от многих факторов, в том числе и от выбран-
ного метода тестовой диагностики входящих в 
нее компонент [5–7]. Обучение и самообучение 
автоматизированных систем диагностики вы-
числительных систем является одним из наи-
лучших способов повысить достоверность и 
снизить стоимость тестирования. Тем не менее, 
большего эффекта можно достичь при комби-

нации их с другими компонентами и элемента-
ми искусственного интеллекта [5]. 

С целью решения рассматриваемой пробле-
мы предложена следующая система диагности-
рования, которая содержит три основных моду-
ля: управляющий блок; базу знаний; исполни-
тельный блок. 

В общем виде работу системы можно опи-
сать следующим образом. Исполнительный 
блок постоянно проводит мониторинг показа-
ний с объекта исследования. Используя данные 
сформированной ранее базы знаний, управ-
ляющий блок определяет необходимость резер-
вирования или замены соответствующего эле-
мента исследуемого объекта (к примеру, ком-
пьютера). 

На этапе тестирования заполняется база зна-
ний показателями температур, снятых с датчи-
ков, в следующем формате: 
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i TTT 11 ,, +− – температура в момент време-

ни i–1, i, i+1 соответственно; ni ,1= , где n – 
сколько угодно большое конечное натуральное 
значение; mj ,1=  – номер устройства в системе 
диагностирования, а m – количество диагно-
стируемых системой устройств соответственно. 

При этом каждому Т соответствует свое М. 
{ }1;5.0;0=M  

Здесь: 0 – в случае, если устройство работа-
ет в допустимом диапазоне температур; 0,5 – 
температура приближается к критическому 
значению для работающего устройства; 1 – 
температура критическая, приводящая к отказу 
устройства. 

Накопление такого рода данных в базе зна-
ний даст возможность, зная значения j

i
j

i TT ,1− , 

спрогнозировать значение j
iT 1+  и поставить ему 

в соответствие необходимое значение парамет-
ра M, и тем самым предотвратить отказ элемен-
та компьютера. 

В базе знаний также заложена таблица соот-
ветствия номера устройства его названию. 

При возникновении предшествующей кри-
тической или критической ситуации на экран 
выводится уведомление в следующем формате: 

[Название устройства]: 
Текущая температура: [значение] 
Критическая температура: [значение] 
Варианты действий: [предлагаемые вариан-
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ты, в зависимости от устройства и текущей 
температуры]. 

В случае ситуации, предшествующей крити-
ческой, дополнительно выводится время, через 
которое предположительно будет достигнуто 
критическое значение температуры.  

Варианты действий могут быть следующи-
ми: 
1. Снизить вычислительную нагрузку на ком-
пьютер. 
2. Дождаться окончания выполнения срочного 
задания (если позволяет время) и выключить 
компьютер на рассчитанное время. 
3. Незамедлительно выключить компьютер на 
[рассчитанное компьютером время]. 
4. Незамедлительно выключить компьютер для 
замены элемента (в случае неоднократного за 
короткое время сообщения «Незамедлительно 
выключить компьютер на [рассчитанное ком-
пьютером время]»). 

В дальнейшем данный список действий мо-
жет быть дополнен. 

Для расчета времени «отдыха» компьютера 
учитывается средняя температура помещения, в 
котором находится вычислительная система, 
введенная вручную либо снятая дополнитель-
ным внешним датчиком температур. 

Работа системы основана на использовании 
нейронной сети. 

На этапе тестирования происходит обучение 
нейронной сети для того, чтобы на этапе рабо-
ты система работала правильно и быстро. 

В рассматриваемой системе исполнитель-
ным блоком являются датчики температур, 
снимающие показания с определенных уст-
ройств, к примеру, процессора, винчестера, ви-
деокарты, чипсета системной платы. При этом 
при выборе датчиков необходимо учитывать их 
абсолютную погрешность. 

С целью развития системы диагностирова-
ния в случае надобности могут быть введены 
дополнительные исследуемые устройства или 
удалены существующие по желанию пользова-
теля системы. 

В функции управляющего блока входит сня-
тие показаний с датчиков, принятие решения на 
основе созданной базы знаний, уведомление 
администратора компьютерной сети или хозяи-
на компьютера о возможных вариантах дейст-
вия. В случае, если человек не предпримет ни-
каких действий, система автоматически примет 
предложенное решение. 

 

Выводы 
Таким образом, рассмотренная методика по-

вышения надежности вычислительной системы 
позволит спрогнозировать поведение того или 
иного устройства вычислительной системы и 
тем самым повысить вероятность безотказной 
работы всей системы в целом путем резервиро-
вания необходимых устройств компонент или 
их своевременной замены работоспособными 
проверенными ранее элементами. 
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Рассматривается методика повышения надежности 
вычислительных систем, которая основана на прогнози-
ровании отказов узлов системы. Методика базируется на 
диагностировании отдельных элементов, которые входят 
в состав узла, и принятии решения относительно возмож-
ности их дальнейшего эффективного использования на 
основе снятых показателей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ  ДЛЯ ПОИСКА   
ТРОЯНСКИХ  ПРОГРАММНЫХ  ПРОДУКТОВ 

В  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  СИСТЕМАХ 

Разработан новый подход и метод поиска неизвестных троянских программных продуктов в 
вычислительных системах и средах с привлечением математического аппарата нечеткого логи-
ческого вывода, которые могут быть рекомендованы разработчикам антивирусного программ-
ного обеспечения, эксплуатирующим различные компьютерные системы. 

A new approach and method of the search of the unknown malicious trojan programs in the com-
puter system with the use of the fuzzy logic which can be recommended for the developers of the 
antivirus software. 

Введение 
Проблеме защиты распределенных вычисли-

тельных систем, функционирующих в режиме 
удаленного доступа, когда вероятность проник-
новения в систему вредоносных программных 
продуктов со стороны удаленных станций осо-
бенно высока, уделяется большое внимание. 
Анализ безопасности вычислительных систем 
показывает динамический рост видов вирусных 
программ, способных выполнять различные де-
структивные действия. Среди них особое место 
занимает класс вирусов – троянские программы 
(ТП), которые в отличие от вирусных программ 
проникают в систему с целью хищения инфор-
мации, что представляет собой особую опас-
ность. В таблице 1 приведены типы ТП по их 
деструктивным действиям [1]. 

Как видно, ТП – это разновидность программ 
деструктивного характера, представляющих осо-

бую опасность для различных компьютерных 
систем. 

Несмотря на постоянное усовершенствование 
своих методов поиска, выявления и удаления 
вредных программ различного назначения, об-
новления антивирусных баз, применения пере-
довых технологий, тем не менее, наблюдаются 
многочисленные факты хищения конфиденци-
альной информации и различных деструктивных 
действий, ведущих к серьезным негативным по-
следствиям. 

Это свидетельствует, прежде всего, о недос-
таточной эффективности известных методов ан-
тивирусного программного обеспечения (ПО), 
что вызвано его ориентацией на выявление из-
вестных ТП и недостаточной адаптацией к рас-
познаванию новых подозрительных объектов, 
проникающих в систему. 

 

Таблица 1 - Классификация ТП по их деструктивным действиям 
Тип ТП Описание действия 
Backdoor удаленное сетевое администрирование, слежение за действиями пользователя, выполне-

ние деструктивных действий 
Trojan-PSW  хищение системной информации, передача ее по указанному адресу 
Trojan-Clicker организация несанкционированных обращений к Internet-ресурсам. 
Trojan 
Downloader 

осуществление доставки иных вредных программ, запуск на выполнение, или регистра-
ция как ТП в автозагрузку 

Trojan-Dropper осуществление тайной инсталляции иных вирусных программ на ПК или иных троян-
ских программ 

Trojan-Proxy осуществление анонимного доступа к Internet и рассылка спама 
Trojan-Spy осуществление электронного шпионажа за действиями пользователя 
ArcBomb выполнение деструктивных действий при попытке разархивирования данных 
Trojan-Notifier сообщение пользователю в поражении персонального компьютера (ПК) 
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Актуальность проблемы 
Учитывая большую разновидность сущест-

вующих вредоносных программных продуктов, 
их опасность от проникновения, тенденцию к 
постоянному усовершенствованию, а так же не-
достаточную эффективность существующих ан-
тивирусных программ по борьбе с ними, можно с 
уверенностью считать, что разработка новых бо-
лее совершенных технологий и алгоритмов об-
работки информации, обеспечивающих повыше-
ние достоверности и эффективности антивирус-
ного диагностирования программного обеспече-
ния, продолжает оставаться актуальной задачей 
обеспечения безопасности различных компью-
терных систем. 

Как показывает анализ антивирусных средств, 
наиболее распространенными методами выявле-
ния ТП, используемыми в антивирусных про-
граммах, есть сигнатурный анализ, метод кон-
трольных сумм и эвристический анализ [2]. Од-
нако существующие антивирусные методы 
предназначены в основном для выявления ТП, 
которые чаще всего известны и классифициро-
ваны по деструктивным признакам. 

С целью обнаружения новых, неизвестных 
объектов, которые потенциально могут оказаться 
троянскими программами, поведение которых 
четко не определено и практически неформали-
зуемо на всех этапах жизненного цикла, в работе 
предложена технология поиска и идентификации 
неизвестных объектов с привлечением матема-
тического аппарата нечеткого логического выво-
да [3]. 

 
Постановка и решение задачи 
В основе подхода лежит использование не-

четкой модели  поведения ТП, которая в общем 
виде представлена множествами соответствую-
щих состояний исследуемого объекта на протя-
жении всего жизненного цикла ЖЦ (проникно-
вения  активизации и деструктивного действия): 

Х={Хп, Хa, Хд},                         (1) 
где Хп, Хa ,Хд – множества состояний объекта на 
этапах проникновения в систему активизации и 
деструктивного действия соответственно. 

Любому состоянию xi ∈Х поставлена в соот-
ветствие матрица отношения Vi используемых на 
данном этапе компонентов вычислительной сис-
темы и вектор предполагаемых деструктивных 
действий и его последствий Zi. 

Va=|vmp| – матрица отношений функций и пор-
тов на этапе проникновения, в которой 

km ,1=  – функции (механизмы), способствую-
щие проникновению ТП в систему пользователя 
через порты сетевых протоколов прикладного 
уровня hp ,1= . 

Vd=|vab| – матрица отношений действий объ-
екта и структурных единиц ОС, в которой 

σ,1=a  – деструктивные действия ТП, направ-

ленные на структурные компоненты τ,1=b  
операционной системы пользователя. 

Z={zk}; rk ,1=  – вектор, элементы которого 
характеризуют предполагаемые деструктивные 
действия, нарушающие функционирование сис-
темы: зависание, потеря и искажение файлов, 
нарушение реестра и т.д. Характер деструктив-
ных действий и их опасность определяются осо-
бенностями операционной системы. Им при-
сваиваются нормированные приоритетные веса 
εk, отражающие степень опасности их для ком-
пьютерной системы (∑εk=1). 

Дадим краткую характеристику отдельным 
компонентам приведенной модели, в которой 
отражены чаще всего используемые функции и 
компоненты. В матрице Va=|vmp|: 

1m  – набор функций работы с электронной по-
чтой; 

2m  – набор функций работы с системами пере-
дачи файлов; 

3m  – набор функций удаленного доступа (через 
консоль и командные интерпретаторы); 

4m  – набор функций работы с web-браузером; 

5m  – набор функций работы с электронными 
системами общения (ICQ, AIM, mIRC и тому 
подобное). 

Для вектора р: 
p  – сетевые протоколы, индекс при р является 
номером порта (номинальное число портов  
65535). В данной работе использован ряд наибо-
лее известных портов, чаще всего подверженных 
действию ТП [4]. 

20p  – FTP (FileTransferProtocol) – сетевой прото-
кол, предназначенный для передачи файлов в 
компьютерных сетях; 

22p  – SSH (Secure Shell ) – сетевой протокол, что 
позволяет осуществлять отдаленное управление 
компьютером и передачу файлов; 

23p  – TELNET(Teletype Network) – сетевой про-
токол для отдаленного доступа к компьютеру с 
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помощью командного интерпретатора; 
25p  – SMTP(SimpleMailTransferProtocol) – сете-

вой протокол, предназначенный для передачи 
электронной почты в сетях TCP/IP. 

В работе использованы порты: р67, р69, р80, 
р110, р119, р143, р4321, р5190, р5222, р6665, р17471. 

В матрице Vd = |vab| : 
1a  – прием и отправление файлов; 

2a  – создание и уничтожение файлов; 

3a  – создание, запуск и уничтожение процессов; 

4a  – сбор и отправление системных паролей; 

5a  – организация несанкционированного досту-
па к ресурсам Internet; 

6a  – перезагрузка и исключение системы, при-
чинения зависания работы ПК; 

7a  – сбор и отправление системной информа-
ции;  

8a  – загрузка на компьютер новых ТП или иного 
вредного ПО, рекламных программ; 

9a  – ведение протокола действий пользователя 
со следующим отправлением отчетов; 

10a  – заполнение диска большим количеством 
«пустых» данных путем, ненужной архивации. 

1b  – файловая система; 

2b  – планировщик процессов (как составляющая 
ядра операционной системы); 

3b  – системные службы (ключи реестра – 
Windows XP, конфигурационные файлы управ-
ления доменами в Unix-, Linux-системах); 

4b  – функции работы с сетью. 
Как видно, выбор и использование всех ре-

сурсов вычислительной системы вредоносным 
продуктом на всех этапах ЖЦ не прогнозирован, 
существует множество различных вариантов на 
каждом этапе для проявления своей сущности. 

Задачу поиска вредоносных объектов можно 
отнести к классу задач, решаемых математиче-
ским аппаратом нечеткого вывода, так как ис-
пользуемые понятия не имеют четкого формаль-
ного описания и численных значений для по-
строения четких моделей. Сложность решения 
задачи с использованием нечеткой логики опре-
деляется прежде всего трудностью выбора вход-
ных и выходных переменных и особенностью  
обработки нечисловой  информации. 

В общем случае механизм нечеткого вывода с 
целью получения четкого результата включает 

четыре стандартных этапа: мониторинг иссле-
дуемого объекта (статистика точных данных) 
введение нечеткости (переход к нечетному фор-
мату - фазификация), нечеткий вывод, компози-
ция и приведение к четкости, или дефазификация 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Обобщенная схема нечеткого логического вывода. 
 
Используя терминологию нечеткой логики 

определим Х как  универсальное множество 
возможных состояний объекта исследования, а 
R – исследуемое свойство. Определим подмно-
жество A универсального множества Х, эле-
менты которого удовлетворяют свойству R,  
как множество упорядоченных пар A = { A 
(х)/х}, где A(х) – функция принадлежности, 
принимающая значения [0,1]. Функция принад-
лежности указывает степень принадлежности 
элемента x∈Х подмножеству A. В качестве 
лингвистической переменной на всех этапах 
ЖЦ  примем “Опасность поражения” - пере-
менная вывода. Сформируем для каждой лин-
гвистической переменной базовое терм-
множество, которое будет содержать три не-
четкие входные переменные: ‘Малая (М)‘, 
‘Средняя (С)‘, ‘Высокая‘(В), областью опреде-
ления которых являются множества Хп, Хa, Хд . 
Процедура фазификации включает определение 
значения функций принадлежности. Для упро-
щения примем для них стандартные треуголь-
ные функции. В качестве входных величин ис-
пользуются результаты анализа, полученные в 
результате мониторинга объектов исследова-
ния. 

Функцию принадлежности выходной пере-
менной определим косвенным путем с исполь-
зованием оценок экспертов, имеющих доста-
точно высокую квалификацию в рассматривае-
мой области, большие навыки, опыт работы и 
многочисленную статистику поведения диагно-
стируемых объектов в вычислительных систе-
мах. Как видно из характеристик поведения ТП 
для каждого элемента mi матрицы V может су-
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ществовать множество вариантов проникнове-
ния через различные порты (единичные эле-
менты). Пути проникновения не имеют четкого 
формального описания, поэтому задачу иден-
тификации портов проникновения (р) предста-
вим как задачу ранжирования объектов (р) по 
заданным признакам (z) и выбора наиболее ве-
роятного  рj для проникновения ТП. 

В качестве дополнительной характеристики 
используется  количественный параметр, учи-
тывающий степень опасностии, определяемой 
множеством Z в соответствие с моделью (1). 

В начале формируется матрица превосход-
ства S=sij. Элементы sij выражаются любым 
положительным числом (sij = si /sj; 0 < sij < ∞ ; 
sji= 1/sij; sii =1; mji ,1, = , где m- число возмож-
ных исходов. Элементы sij матрицы S опреде-
ляются вычислением значений парных пред-
почтений по каждому признаку отдельно с уче-
том их весов P={pk}; rk ,1= , с использованием 
выражения: 

mjis
s

s
ps

ps
s ii

ij
jir

k
k

k
jk

r

k
k

k
ij

ij ,1,;1;1;

1

1 ===
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Используя матрицу превосходства S, в кото-
рой элементы sij вычислены с помощью выра-
жения (2), определяется собственный вектор 
П=(π1,...,πm), который соответствует макси-
мальному положительному корню λ  характе-
ристического полинома 0=⋅− ES λ ; 

Π⋅=Π⋅ λS , где E -единичная матрица. Ком-
поненты вектора П отождествляются с оценкой 
экспертов, учитывающей принятые признаки 
опасности. При этом может использоваться ус-
ловие нормирования: ∑πi=1. Правомерность 
использования характеристики πi как меры для 
ранжирования при наличии множества k оце-
ночных признаков не приводит к логическим 
противоречиям и подтверждается в [5]. 

Ранжирование  портов и оценка πmax произ-
водится для всех функций mi. В итоге получаем 
матрицу Vmp, в которой на пересечении mi и pi  
находятся элементы πi(max), значения которых 
являются экстремальным числовым эквивален-
том свойства wi пары компонент (mi , pi ) мно-
жества Хп, принимаемым объектом на рассмат-
риваемом этапе. Свойство wi имеет предельный 
уровень Wp, превышение которого принимается 

как сигнал для принятия решения по отноше-
нию к исследуемому объекту. Аналогично рас-
сматриваются другие этапы жизненного цикла. 

Таким образом, для каждого этапа ЖЦ по-
лучаем функции принадлежности, связываю-
щие состояния R множеств Хп, Хa, Хд с их чи-
словым весовым эквивалентом πi. Примерный 
вид нормированной интегральной функции 
принадлежности выходной переменной, полу-
ченной композицией трех выходных функций 
Y приведена на рис. 2. 

 

Y

1.0

 
 

Рис. 2. Функция принадлежности выходной переменной 
 
Основой для проведения операции нечетко-

го логического вывода является база правил, 
содержащая нечеткие высказывания в форме 
"Если-то" и функции принадлежности для со-
ответствующих лингвистических термов. В 
общем виде в  базе правил используются m 
правил R вида:  
R1: ЕСЛИ x1 это A11 … И … xn это A1n, ТО 
y это B1… 
Ri: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И … xn это Ain, ТО 
y это Bi… 
Rm: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И … xn это Amn, ТО y 
это Bm, где xk, nk ,1=  – входные переменные; 
y – выходная переменная; Aik – заданные не-
четкие множества с функциями принадлежно-
сти ( mi ,1= ; nk ,1= ). Результатом нечеткого 
вывода является четкое значение переменной y* 
на основе заданных четких значений xk, 

nk ,1= . Имеют значения лишь те правила, ко-
торые содержат условия с ненулевыми значе-
ниями принадлежности. Приведем фрагмент 
базы правил: 
Если x1 =М и x2 = С и x3 =В, то у = W; 
Если x1 =C и  x2= С и x3 =В, то у = W; 
Если x1 =C и x2 =М и x3 =С, то у = W. 
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В работе используется наиболее распростра-
ненный механизм логического вывода Мамдани 
(Mamdani), базирующийся на минимаксной 
композиции нечетких множеств. Последова-
тельность действий при этом состоит в следую-
щем: 
1) определение минимального уровня "отсече-
ния" для левой части каждого из правил; 
2) нахождение "усеченных" функций принад-
лежности; 
3) композиция, или объединение полученных 
усеченных функций. 

Определим минимальные уровни отсечения: 
µW(y)1=min {µM (x1); µ C(x2); µB(x3)} =µM(x1); 
µW(y)2 = min{ µC(x1); µ C(x2); µB(x3) }= µC(x2); 
µW(y)3 = min{ µC(x1); µ C(x2); µB(x3)} =  µB(x3). 

На рис. 3 показан процесс нечеткого вывода 
по Мамдани для трех входных переменных и 
трех нечетких правил. Дефазификация или при-

ведение к четкости для принятия окончательно-
го решения выполняется используя метод сред-
него центра, или центроидный метод. Геометри-
ческий смысл такого значения – центр тяжести 
Y* . 

Обобщенная схема поиска вредоносных про-
грамм с использованием механизма нечеткого 
вывода приведена на рис. 4. 

Подсистема мониторинга отслеживает теку-
щие события в системе, реагирует на програм-
мы, действия которых отвечают жизненному 
цикла ТП, осуществляет мониторинг выполне-
ния системных функций, которые могут приво-
дить к попаданию ТП на удаленный ПК, выпол-
няет блокирование подозрительных функций. 
Результаты мониторинга передаются на вход 
подсистемы анализа и вывода, которая по на-
личным 
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Рис.3 Схема нечеткого вывода 
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Рис. 4. Обобщенная схема поиска троянских программ 
 

правилам и алгоритмами делает результирую-
щий вывод относительно возможности присут-
ствия ТП в ПК. 

 
Выводы 
В результате проведенного исследования су-

ществующих методов поиска троянских про-
грамм выявлено их недостатки: невысокое бы-
стродействие, невысокая вероятность идентифи-
кации неизвестных троянских программ. 

В работе предложен метод поиска вредонос-
ных программ с использованием нечеткого ло-
гического вывода.  

Рабочей средой для разработки и исследова-
ния предложенной нечеткой модели поиска ТП в 
вычислительных средах является программная 
оболочка FUZZY EXPERT. 

Разработанный подход даст возможность 
осуществлять поиск неизвестного троянского 
программного обеспечения без использования 
эвристического анализатора контрольных сумм. 
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Розроблено новий підхід та метод пошуку неві-
домих троянських програмних продуктів у обчис-
лювальних системах і середовищах з залученням 
математичного апарату нечіткого логічного виводу, 
які можуть бути рекомендовані розробникам анти-
вірусного програмного забезпечення, що користу-
ються різними комп’ютерними системами. 
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ВИЗНАЧЕННЯ  ЖИТТЄЗДАТНОСТІ  ПРАВИЛ 
В  НЕЧІТКИХ  БАЗАХ  ЗНАНЬ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 

В статті розглянуто критерій життєздатності правил, що дозволяє покращити покриття 
предметної галузі за рахунок поповнення бази знань (БЗ) новими правилами та навчанням. Ви-
рішення однієї з проблем життєздатності діагностичної інформації здійснено шляхом усунення 
інтервалів невизначеності, які виникають внаслідок особливостей подання нечіткої діагностич-
ної інформації різними експертами. Забезпечення повноти бази знань гарантує перехід від 
множини початкових станів до множини цільових станів та властивістю інтелектуальної сис-
теми технічного діагностування (ІСТД) генерувати корисні рішення в майбутньому.  

The criterion of viability of rules enabling to improve a covering of a subject domain due to en-
richment of the knowledge base with new rules and training is considered. The solvation of one of 
problems of viability of the diagnostic information is carried out by elimination of intervals of uncer-
tainty which arise owing to features of representation of the indistinct diagnostic information provided 
by different experts. Maintenance of completeness of the knowledge base guarantees transition from 
set of initial conditions to set of target conditions and property of the intellectual test system to gener-
ate useful decisions in the future. 

Вступ 
Жорстка конкуренція на ринку 

комп’ютерних засобів призводить до зростання 
вимог щодо їх складності та надійності. Етап 
експлуатації комп’ютерних засобів (КЗ) харак-
теризується рядом особливостей, що усклад-
нюють процес діагностування. Відсутність або 
відносна висока вартість діагностичних про-
грам та апаратних засобів діагностування також 
призводить до ускладнення процесу діагносту-
вання КЗ на етапі експлуатації [1, 2]. 

Отже, перспективним є використання засо-
бів діагностування, побудованих на основі 
компонентів штучного інтелекту, що врахову-
ють неповноту та різнотипність подання діаг-
ностичної  інформації, зокрема інтелектуальних 
систем технічного діагностування (ІСТД). 

Ефективність роботи ІСТД визначається які-
стю та кількістю наявних в ній знань, особливо 
експертних, та стратегією їх використання. 
Оскільки при діагностуванні технічних об’єктів 
наявна різнотипна діагностична інформація, яка 
часто подається в нечіткій формі, то бази знань 
(БЗ) таких систем складаються з нечітких про-
дукційних правил. Такі БЗ порівняно легко під-
даються модифікації та нарощуванню. Разом з 
тим, виникають проблеми пов’язані з забезпе-

ченням якості та надійності нечітких БЗ [3, 4]. 
 
Постановка задачі 
Необхідно розробити критерії, які забезпе-

чать якість, надійність та ефективність викори-
стання баз знань ІСТД, що мають у своєму 
складі нечіткі продукційні правила. 

 
Критерій життєздатності 
Під життєздатністю будемо розуміти влас-

тивість ІСТД генерувати корисні рішення в 
майбутньому [5]. Це може забезпечуватись по-
стійним покращенням покриття предметної га-
лузі за рахунок поповнення БЗ новими прави-
лами та навчанням. 

Якщо розглядати БЗ, не враховуючи супере-
чливість та зв’язність, то забезпечення життє-
здатності ІСТД може досягатись шляхом вне-
сення в БЗ спеціальних правил, які окремо ма-
ють велику „загальну підтримку доказовості” 
до тих пір, поки не визначена проблемна галузь 
[5]. 

При побудові БЗ на основі нечітких правил-
продукцій виникають проблеми, що усклад-
нюють досягнення життєздатності: наявність 
лінгвістичної діагностичної інформації, що 
призводить до синонімії лінгвістичних термів, 
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неоднозначності трактувань висловлювань екс-
пертів; масштабування лінгвістичних термів на 
шкали, кореляції лінгвістичних термів і т.і. Ці 
проблеми, в свою чергу, викликають труднощі 
усунення неоднозначності, суперечливості та 
надлишковості діагностичної інформації. 

Життєздатність визначається двома показ-
никами – повнотою та шириною охоплення 
предметної галузі [5]. Повнота є джерелом ве-
рифікації, так як вона торкається відношень 
між правилами та специфікацією.  

Повнота також відповідає за те, наскільки 
правильно (істинно) продукційні правила по-
кривають проблемну галузь. Повнота – джере-
ло валідації, внаслідок того, що вона оцінює 
протяжність за границею відношень між прави-
лами та специфікацією, що описує предметну 
галузь. Показник повноти означає, що правила 
покривають всю ширину специфікації. Повна 
БЗ містить правила, активізація котрих гаран-
тує перехід від множини початкових станів до 
множини цільових станів. Якщо система не 
може досягнути цільового стану з коректного 
початкового стану, то БЗ є неповною. Критерій 
повноти порушується, коли БЗ не може гаран-
тувати досягнення цільового стану в зв’язку з 
зациклюванням  або недостатністю діагностич-
ної інформації в правилах, що описують пред-
метну галузь. При цьому зациклювання вини-
кає в ланцюжку правил, коли результат одного 
правила є умовою для іншого правила, активо-
ваного раніше в ланцюгу правил. Для форму-
вання ланцюжків логічних суджень прийнято 
наступні умовності: 
Критерій Змінні: yx, ; Константи k;  
Правила, які призводять до утворення пе-

тель: 
{R1 та R2 приводять до утворення петель} 
R1: R(x), Q(x, y) → -Q(x,y), Q(x,k), R(y) 
R2: R(x), R(y) → Q(x,y) 
Помилкові правила: 
{використання R3 та R4 приводить до поми-

лкового результату} 
Нехай у БЗ міститься тільки R3 і воно ініці-

алізує стан I, цільовий стан G, в якому  a, b, c 
константи не рівні між собою, або k. 

I: R(a), Q(a,b), Q(b,c), Q(c,k)   
R3: Q(x,y), -Q(x,k) → -Q(x,y), Q(x,k) 
G: R(a), R(b), R(c), Q(a,k), Q(b,k), Q(c,k). 
R3 може активізувати в різні моменти часу: 

(1) – підстановку a – x та b – y; (2) – підстанов-
ку b – x та c – y, в результаті у  WM: 

WM: R(a), Q(a,k), Q(b,k), Q(c,k). 
Якщо не будуть активізовані інші правила, 

то предикати R(b) та R(c) можуть ніколи не 
з’явитись в робочій пам’яті. Правило R4 пока-
зало помилкове правило, яке містить множину 
станів, які не перевіряються R3: 

R4: Q(x,k), -Q(y,x) → R(x) 
Недосяжні стани: 
{Правила R1, R2, R3, R4 демонструють не-

досяжність стану C1} 
C1: T(x,y) 
Мертві точки: 
{Правила R1, R2, R3, R4 та R5 демонстру-

ють мертву точку C1} 
R5: R(x), R(y), Q(x,y) → T(x,y). 
Розриви в процесі логічних суджень є ре-

зультатом недостатньої кількості правил, непо-
вноти умов або „мертвих точок” – умов, для 
яких дії невизначені. Правило розглядається як 
недостатнє, якщо є область можливих значень 
даних для деякого атрибуту, яка недостатньо 
покривається існуючими правилами. Ця форма 
неповноти призводить до того, що ІСТД зупи-
няється при досягненні цільового стану. Непо-
внота умов є однією з причин, за якою правило 
не може бути утилізовано, тобто неповні умови 
небажані. 

Оскільки, при діагностуванні технічних 
об’єктів наявна діагностична інформація: чис-
лові оцінки та значення параметрів, допустимі 
інтервали їх зміни, експертна інформація, 
отримана в лінгвістичній формі, яка часто по-
дається в нечіткій формі, то для вирішення 
описаних проблем необхідно врахувати особ-
ливості подання та опрацювання такої інфор-
мації у нечітких базах знань. 

 
Подання та опрацювання нечіткої діагно-

стичної інформації 
Отже, досягнення цільового стану ІСТД мо-

жливе за рахунок усунення зациклювання, не-
достатності та неоднозначності діагностичної 
інформації в правилах, що описують предметну 
галузь. 

Діагностичні знання та дані подаються за 
допомогою нечітких множин. Кожна нечітка 
множина оцінюється за визначеною порядко-
вою шкалою і має функцію належності, яка 
приймає значення на визначеному інтервалі [5]. 
В процесі подання та подальшого опрацювання 
діагностичної інформації у вигляді лінгвістич-
них термів виникають такі проблеми, як: сино-
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німія лінгвістичних термів; неоднозначність 
трактувань висловлювань експертів; некорект-
не масштабування лінгвістичних термів на 
шкали; кореляція лінгвістичних термів (два рі-
зні висловлювання фактично описують одне і 
теж поняття) [6, 7]. 

Усунення синонімії лінгвістичних термів, 
неоднозначності трактувань експертів та коре-
ляції лінгвістичних термів можливе за рахунок 
використання таких показників, як корисність 
діагностичної інформації, повнота діагностич-
ної інформації та врахування рівня компетент-
ності кожного експерта [7]. 

При інтерпретації лінгвістичних термів на 
відповідні шкали необхідно забезпечити: вибір 
градації шкал для різних видів інформації, уз-
годження шкал, достовірність відображення 
інформації на шкали та інше.  

При виборі градації шкал використовуються 
бальні порядкові шкали із зазначенням необ-
хідних проміжків. Узгодження шкал прово-
диться з урахуванням рівня компетентності ко-
жного експерта [8]. Узгодження шкал оцінок 
експертів полягає в побудові результуючих 
шкал, які відображають підсумкове значення 
певної оцінки. Значення цієї оцінки отримуєть-
ся шляхом знаходження середнього з мінімаль-
них та максимальних значень усіх наявних 
шкал [8].  

Визначення достовірності відображення ін-
формації на шкали можливе з  урахуванням рі-
вня компетентності кожного експерта, який на-
дає цю інформацію. 

Труднощі досягнення цільового стану мож-
ливі через виникнення інтервалів невизначено- 

 

 
Рис.1. Приклад діаграми результатів функціювання 
системи при наявності інтервалів невизначеності. 

сті (рис.1). 
До виникнення інтервалів невизначеності 

призводять наступні фактори: 
1) відсутність правил, що виявляють покриття 
діапазону; 
2) неповнота покриття відповідних шкал; 
3) відсутність правил, в яких задіяна дана ін-
формація, що відображена на відповідних шка-
лах. 
Відсутність правил, що виявляють покрит-

тя діапазону. Причиною виникнення цієї про-
блеми є недостатня кваліфікація експертів, а 
також відсутність необхідної діагностичної ін-
формації. Вирішенням цієї проблеми є визна-
чення рівня кваліфікації експертів та забезпе-
чення достатнього об’єму діагностичної інфор-
мації [7]. 
Неповнота покриття відповідних шкал. До 

виникнення цієї проблеми призводить ситуація, 
коли експерт зробив великий розкид за шка-
лою. Це пов’язано з тим, що експерт може бу-
ти, наприклад, діагностом високого рівня ква-
ліфікації в діагностуванні жорстких дисків, се-
реднього рівня в діагностуванні системних 
плат, низького рівня в діагностуванні відеокарт. 

Прикладом неповного покриття є темпера-
турна шкала і наступні терми: x1 – теплий 400C 
– 500C; x2 – гарячий 650C – 750C; x3 – дуже га-
рячий 800C – 900C . Експертна оцінка наведена 
на рис.2. 

 

 
 

Рис.2. Приклад експертної оцінки температурних шкал 
 
Як бачимо, на температурній шкалі наявні 

наступні інтервали невизначеності 500C – 650C 
та 750C – 800C. При вирішені задачі діагносту-
вання, якщо буде вказана температура в межах 
цих інтервалів невизначеності, виникає ситуа-
ція неможливості досягнення цільового стану.  

Для вирішення цієї проблеми необхідно 
враховувати рівень компетентності експертів, 
що надають інформацію, а також вирішувати 
питання узгодження шкал лінгвістичних по-
нять [8]. 
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Приклад. Задача – виявити причину переза-
вантаження комп’ютерного засобу під час фун-
кціювання.  

У якості вхідних даних використовуємо на-
ступну інформацію: 1x  – програмний дода-ток, 
з яким працював користувач на момент переза-
вантаження; 2x  – час протягом якого працював 
комп’ютерний засіб до моменту перезаванта-
ження; 3x  – наявність зависання перед переза-
вантаженням; 4x  – частота пере-завантаження; 

5x  – рівень дефрагментації жорсткого диску; 

6x  – термін експлуатації жорсткого диску; 

7x  – температура системного блоку; 8x  – так-
това частота процесора; 9x  – кількість при-
строїв або додатків, які звертаються до послі-
довних портів; 10x  – швидкість обміну інфор-
мацією між жорстким диском та оперативною 
пам’яттю; 11x  – напруга у мережі живлен-
ня; 12x  – повторюваність перезавантаження; 

13x  – коректність встановлення складових КЗ і 
т. д. 

 

 
 

 
 

Pис.3 Діаграма результатів роботи системи при 
врахуванні неповної множини правил 

 
 

 
 
Рис.4 Діаграма результатів роботи системи при 
врахуванні неповної множини правил 

 
Представимо послідовність перевірки 

комп’ютерного засобу за діагностичними озна-
ками у вигляді множини виду: 

{ }ni y,,y,,y,y=Y ......21 , 
де iy  - припущення експерта про несправ-

ність, n=i 1, ;    
n  - кількість припущень.  
До складу множини Y  належать несправ-

ності: несправність системної плати, несправ-
ність жорсткого диску, несправність відеокар-
ти. 

За допомогою пакету FuzzyLogicToolbox си-
стеми Matlab 7.0 розглянемо представлений 
приклад.  

При неповній множині правил у базі правил 
системи нечіткого логічного виведення при ви-
користанні в правилах однакових вхідних да-
них, отримуються різні причини несправностей 
(рис.3-4). При наявності зависання 
комп’ютерного засобу перед перезаван-
таженням і підвищеній температурі системного 
блоку в якості причин несправності отримані – 
несправність системної плати (рис.3)та неспра-
вність вінчестера (рис.4). У такій ситуації необ-
хідно визначити рівень компетентності експер-
тів, які надали діагностичну інформацію.  
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У випадку повної множини правил, в якості 
наслідку правила може використовуватись пре-
дикат, який приводить до застосування іншого 
правила і т.д., поки не отримаємо причину не-
справності. В цьому випадку при використанні 
діагностичних ознак 4x  та 5x , що описують 
частоту перезавантаження та рівень дефрагмен-
тації жорсткого диску відповідно, за допомо-
гою ланцюжка суджень приходимо до виявлен-
ня діагностичних ознак 6x  та 10x , що, в свою 
чергу, дозволяють визначити в якості причини 
несправність жорсткого диску. А в другому ви-
падку при задіюванні ознак 4x  та 10x  на поча-
тку ланцюжка суджень, а потім виявлення 
ознак 6x , 5x  та 12x  отримуємо в якості причи-
ни несправність системної плати. 

Після врахування корисності та повноти діа-
гностичної інформації, а також рівня компетен-
тності експертів отримуємо список, що містить 
лише дві причини несправності з імовірнісним 
показником. В результаті спочатку перевіряємо 
несправність системної плати з показником 0,9. 
Якщо після перевірки гіпотеза про несправність 
не підтвердилась, то перевіряємо несправність 
жорсткого диску з показником 0,6. Інтервал не-
визначеності при цьому достатньо малий, щоб 
стверджувати, що результат діагностування є 
достовірним. 

Питання досягнення життєздатності потре-
бує подальших досліджень, оскільки критерій 
повноти порушується, коли БЗ не може гаран-
тувати досягнення цільового стану. Тому для 
вирішення цього питання  необхідно, задіювати 
критерії несуперечливості та критерії ненадли-
шковості, а також  додаткові до них критерії, 
які враховують особливості подання нечіткої 
діагностичної інформації різними експертами 
та оцінювання рівня компетентності експертів. 

 
Висновки 
Вплив нечіткої діагностичної інформації по-

силює значення критерію життєздатності при 
оцінюванні якості баз знань систем технічного 
діагностування. Проблеми відсутності правил, 
що виявляють покриття діапазону, неповнота 
покриття відповідних шкал, відсутність правил, 
в яких задіяна дана інформація, що відображена 
на відповідних шкалах ускладнюють описані у 
вказаному критерії конфлікти.  

Вирішення однієї з проблем життєздатності 
діагностичної інформації  здійснено шляхом 

усунення інтервалів невизначеності, які вини-
кають внаслідок особливостей подання нечіткої 
діагностичної інформації різними експертами. 
Забезпечення повноти БЗ гарантує перехід від 
множини початкових станів до множини цільо-
вих станів та властивість ІСТД генерувати ко-
рисні рішення в майбутньому. Це забезпечуєть-
ся постійним покращенням покриття предмет-
ної галузі за рахунок поповнення БЗ новими 
правилами та навчанням. 
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viability of rules in the fuzzy knowledgebases of 
intellectual systems of the technical diagnostic. 

О.В. Поморова, Е.Г. Гнатчук. Определение 
жизнеспособности правил в нечетких базах зна-
ний интеллектуальных систем технического ди-
агностирования. 

В статье рассмотрен критерий жизнеспособности 
правил, который позволяет улучшить покрытие 
предметной области за счет пополнения базы зна-

ний (БЗ) новыми правилами и обучением. Решение 
одной из проблем жизнеспособности диагностиче-
ской информации осуществляется путем устранения 
интервалов неопределенности, которые возникают 
вследствие особенностей представления нечеткой 
диагностической информации разными экспертами. 
Обеспечение полноты базы знаний гарантирует пе-
реход от множества начальных состояний до мно-
жества целевых состояний и свойство интеллекту-
альной системы технического диагностирования 
(ИСТД) генерировать полезные решения в будущем.  
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ВИКОРИСТАННЯ  АПАРАТУ  НЕЧІТКОЇ 
ЛОГІКИ  ДЛЯ  СТВОРЕННЯ  WEB - САЙТУ 

На прикладі створення Web-сайту магазину цифрової фототехніки, апробовано можливість 
використання апарату нечіткої логіки. Для реалізації Web-сайту використано систему керуван-
ня базами даних MySQL та мову сценаріїв РНР (Personal Home Page Tools: Hypertext 
Preprocessor). Сайт містить 15 сторінок, з яких 6 призначені для роботи користувача, 5 – адмі-
ністратора, 4 – допоміжні. База даних сайту містить 13 таблиць. Нечітке логічне виведення, зо-
крема композиція нечітких множин і нечітка імплікація, використовується для оптимізації по-
шуку товарів за абсолютними та відносними параметрами. 

The created Web-site of the digital phototechnical shop using fuzzy logic is presented. For realiza-
tion of Web-site the database management system MySQL and script language РНР (Personal Home 
Page Tools: Hypertext Preprocessor) are used. The site consist of the 15 pages, namely there are 
6 user pages, 5 – administrator pages and 4 – auxiliary pages. The database of site contains 13 tables. 
The fuzzy logical conclusion, in particular composition of fuzzy sets and fuzzy implication, for 
optimization of search of goods by absolute and relative parameters is used. 

Вступ 
Сучасна цифрова фототехніка характеризу-

ється широкою різноманітністю моделей з ве-
ликою кількістю параметрів, що створює для 
покупців проблему вибору [1]. Параметри фо-
тотехніки можна поділити на абсолютні (розмір 
фоточутливої матриці, фокусна відстань, вага 
та ін.) і відносні (функціональність, зручність 
та ін.). При цьому для користувачів, які мініма-
льно обізнані про технічні характеристики при-
строїв, параметри товару зручно описувати в 
термінах нечіткої (fuzzy) логіки (наприклад ни-
зька, середня або висока функціональність). 

Тому метою даної роботи була апробація 
можливості використанням нечіткої логіки для 
створення Web-сайту інтернет-магазину фото-
техніки. Актуальність створення такого про-
грамного продукту пояснюється необхідністю 
спрощення пошуку товарів, які описуються 
складною структурою параметрів. Призначення 
сайту, який містить базу даних пристроїв, поля-
гає в отриманні детальної інформації про тех-
нічні параметри всіх видів товарів, пошуку, за-
мовленні та купівлі товарів магазину. Програм-
не забезпечення описує основні абсолютні та 
відносні параметри фототехніки з допомогою 
функцій належності нечітких множин, виконує 
нечітке логічне виведення. 

 

1. Структура Web-сайту 
1.1. Програмна реалізація сайту 
При розробці сайту основна увага приділена 

такому поширеному виду фототехніки, як циф-
рові фотоапарати. Після завантаження старто-
вої сторінки „index.php” користувач вибирає 
режим пошуку товару (рис. 1). Для вибору мо-
делі пристрою покупець формує запит, який мі-
стить параметри фотокамери: цінові межі, тип 
оптики, розмір матриці, набір регульованих па-
раметрів та ін. За сформованим запитом корис-
тувача на сервері проводиться пошук у базі да-
них пристроїв, а результати запиту розміщу-
ються на сторінці-звіті.  

Для реалізації Web-сайту використано сис-
тему керування базами даних (СКБД) MySQL 5, 
мову сценаріїв для РНР 5 (Personal Home Page 
Tools: Hypertext Preprocessor), сервер обробки 
коду мови РНР 5 Apach 2 [2, 3]. Для підвищен-
ня надійності і ефективності роботи бази даних 
виконано нормалізацію її таблиць до третьої 
нормальної форми. Використання РНР дозво-
ляє зробити Web-сайт інтерактивним. 

Сайт має два режими роботи – користувача 
та адміністратора. В режимі адміністратора є 
можливість додавати, видаляти та редагувати 
записи про товари, а також розраховувати по-
казники нечіткого логічного виведення та пере-
глядати замовлення покупців. У режимі корис-  
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Рис.1. Стартова сторінка Web-сайту „index.php” 

 

тувача покупець може переглядати всі товари, 
які розміщені в базі даних, а також проводити 
пошук і замовлення товарів.Складається сайт з 
15 сторінок, з яких 6 призначені для роботи ко-
ристувача, 5 сторінок – для роботи адміністра-
тора, 4 сторінки є допоміжними (рис. 2).  

 
1.2. Сторінки адміністратора 
При переході в режим адміністратора заван-

тажується сторінка „admin_log.php” (рис. 2), де 
перевіряються введені ім’я та пароль. 

Сторінка „add.php” містить функції запов-
нення адміністратором бази даних новими ви-
дами товарів та введення розширеної інформа-
ції про вид товару (наприклад, зображення 
одиниці цифрової фототехніки). 

На сторінці „edit.php” реалізовані алгоритми 
отримання короткої інформації про всі товари, 
що знаходиться в базі даних. Сторінка 
„edit_one.php” розроблена для редагування ад-
міністратором вмісту бази даних для певної 
одиниці цифрової фототехніки. 

За алгоритмом роботи сторінки „rozr.php” 
проводиться розрахунок даних для проведення 
нечіткого логічного виведення параметрів то-
варів за запитом користувача, виконується ана-
ліз параметрів фотоапаратів у базі даних та 
розрахунок їх нечітких характеристик. 

 
1.3. Сторінки користувача 
На сайті користувач має можливість в першу 

чергу переглянути товари, відсортовані за фір-
мою-виробником на сторінці „firm.php” (рис. 2).  

Сторінка „find_do.php” виступає як допомі-
жна і розміщує код, який відповідає за нечітке 
логічне виведення товарів за запитом користу-
вача. Алгоритм її роботи полягає у знаходженні 
релевантності (відповідності) кожного товару, 
що міститься у базі даних, до запиту користу-
вача. 

Алгоритм сторінки „one.php” забезпечує ви-
ведення повної інформації про обраний корис-
тувачем конкретний товар. Сторінка „find.php” 
дозволяє користувачу провести пошук товарів у  
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Рис.2. Структура Web-сайту  

 
базі даних за відносними параметрами. 

Алгоритм роботи сторінки „by.php” полягає 
у відображенні форми введення даних, необ-
хідних для купівлі покупцем одиниці товару, та 
відправленні цієї інформації разом з інформаці-
єю про товар на сервер.  

На сторінці „log.php” виконується перехід 
від відносного значення певного параметру то-
вару до абсолютного значення іншого парамет-
ру за допомогою нечіткого логічного виведен-
ня. 

 
1.4. Структура таблиць бази даних 
Спрощена структура таблиць бази даних мі-

стить всього 13 таблиць (рис. 3): 
• “Matr” /Матриця/ (кількість ефективних пі-

кселів, тип і розмір фоточутливої матриці). 
• „Opt” /Оптика/ (оптичний зум, цифровий 

зум, фокусна відстань, набір лінз, максимальна 
діафрагма). 

• „Displ” /Дисплей/ (розмір, кількість мов 
меню). 

• „Rejym” /Режим/ (формати зображення, 
формати відео, кількість сюжетних програм, 
серійна зйомка). 

• „Interf” /Інтерфейси/ (USB, AV-вихід, ада-
птер змінного струму). 

• „Fiz” /Фізичні характеристики/ (ширина, 
глибина, висота, вага). 

• „Komplekt” /Модель/ (назва моделі, фірма-
виробник). 

 

2. Нечітке логічне виведення 
2.1. Принципи нечіткого логічного виве-

дення 
Принципи нечіткого логічного виведення 

[4-6] розглянемо на прикладі двох параметрів: 
«розмір фоточутливої матриці» і «якість робо-
ти». Для цих параметрів введемо нечіткі мно-
жини А (розмір фоточутливої матриці великий) 
та В (якість роботи висока). Носієм нечіткої 
множини А буде U (розмір в Мпікс), а множини 
В – V (якість за 10-бальною шкалою). Нечіткі 
множини опишемо функціями належності 
µA(U) та µB(V) (наприклад, класу γ – значення 
функції належності зростає лінійно від 0 до 1  у 
заданому інтервалі), тоді:  

{ }UuuuA iiAi ∈µ= )),(,( ,             (1) 
{ }VvvvB jjBj ∈µ= )),(,( .            (2) 

Якщо для множин А та В існує продукційне 
правило «Якщо А, то В» (великому розміру ма-
триці відповідає висока якість роботи), то для 
нової множини А1 знаходиться відповідна мно-
жина В1. 

У випадку, якщо А1 задано чітким значенням 
U, то з рівності функцій µA(U) = µB(V) визнача-
ється чітке значення V. 

Якщо А1 задано у вигляді нечіткої множини 
(наприклад, розмір фоточутливої матриці ви-
щий середнього), то нечітка множина висновків 
В1 є результатом композиції ( • ) множини А1 і 
нечіткої імплікації (А→В)  

)(11 BAAB →•= .                    (3)  
Обчислення відношення нечіткої імплікації 

(А→В) виконується, наприклад, за формулою 
min-імплікації: 

))(),(min(),((min)
jBiAjiBA vuvu µµµ =→ .  (4) 

Композиція множини А1 й нечіткої імпліка-
ції (А→В) описується формулою: 

)),(),(min(max)( (min)
11 jiBAiAjB vuuv →µµ⋅=µ . (5) 

З нечіткої множини В1 визначається чітке 
значення V, наприклад, як центр тяжіння В1 

∑
∑

µ

µ
=

)(
)(

*
1

1

jB

jBj
v
vv

v .              (6) 

Описаний метод нечіткого логічного виве-
дення часто називають методом центру тяжіння 
композиції максимум-мінімум. 

 
2.2. Приклад логічного виведення 
Розглянемо приклад нечіткого логічного ви-

ведення, який розіб’ємо на 4 етапи. 
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Рис. 3. Структура бази даних 

1. Переведення до нечіткості вхідних даних, 
опис їх за допомогою функцій належності. В 
нашому випадку задано функцію належності 
для нечіткої множини А (розмір фоточутливої 
матриці великий) таким чином: 
А={(5, 0); (6, 0.2); (7, 0.4); (8, 0.6); (9, 0.8); 

(10, 1)}, де перше число в дужках означає ui – 
розмір фоточутливої матриці в Мпікс, а друге – 
функцію належності µA(ui). 

Функція належності нечіткої множини В 
(якість роботи висока) наступна: 
В={(1, 0); (2, 0.11); (3, 0.22); (4, 0.33); 

(5, 0.44); (6, 0.56); (7, 0.67); (8, 0.78); (9, 0.89), 
(10, 1)}, де перше число в дужках означає vj – 
якість товару за 10-бальною шкалою, а друге – 
функцію належності µB(vj). 

Задамо нечітку множину А1 (розмір фоточу-
тливої матриці вищий середнього): 

A1={(5, 0); (6, 0.3); (7, 0.6); (8, 0.8); (9, 1); 
(10, 0.8)}. 

2. Обчислення відношення імплікації (4) не-
чітких множин А та В (табл.1). 

3. Знаходження композиції множини А1 та 
знайденого відношення А→В (табл. 2) за фор-
мулою (5). Результатом буде нечітка множина 
В1 (знаходяться максимуми за стовпцями у роз-
рахованій матриці). 

4. Приведення до чіткого значення (дефа-
дзифікація) отриманої множини В1 (6): 

v*=(2·0.11 + 3·0.22 + 4·0.33 + 5·0.44 + 6·0.56 
+ 7·0.67 + 8·0.78 + 9·0.80 + 10·0.80)/(0.11 + 0.22 
+ 0.33 + 0.44 + 0.56 + 0.67+ 0.78+0.80+0.80) = 
33.87/ 4.71 = 7.19. 

Таблиця 1. Імплікації нечітких множин А → В 
 

  j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Vj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i Ui µB(Vj) 

µА(Ui) 
0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 

1 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 6 0.2 0.00 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
3 7 0.4 0.00 0.11 0.22 0.33 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
4 8 0.6 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.60 0.60 0.60 0.60 
5 9 0.8 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.80 0.80 
6 10 1 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 
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Таблиця 2. Композиція нечітких множин  )(11 BAAB →•=  
 

  j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Vj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i Ui µB(Vj) 

µА1(Ui) 
0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 

1 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 6 0.3 0.00 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
3 7 0.6 0.00 0.11 0.22 0.33 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
4 8 0.8 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.60 0.60 0.60 0.60 
5 9 1.0 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.80 0.80 
6 10 0.8 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.80 0.80 
  µB1(Vj) 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.80 0.80 

 
Отже, на основі проведеного розрахунку із 

застосуванням нечіткого композиційного пра-
вила виведення можна дійти висновку, що роз-
міру фоточутливої матриці вище середнього 
відповідає якість роботи, рівна 7.19 бала. 

 
Висновки 
В даній роботі створено Web-сайт магазину 

цифрової фототехніки, на прикладі якого пока-
зано можливості використання нечіткої (fuzzy) 
логіки для Web-проектів. Сайт складається з 15 
сторінок і використовує систему керування ба-
зами даних MySQL та мову сценаріїв РНР. 

Сайт працює в режимах адміністратора і ко-
ристувача, виконує додавання в таблиці бази 
даних інформації про нові одиниці товарів, ре-
дагування записів таблиць. Web-сайт дозволяє 
користувачу провести пошук товарів у базі да-
них за вибраними параметрами та виконати ку-
півлю вибраної одиниці товару. 

Новизна роботи полягає у використані нечі-
ткого логічного виведення, наприклад, компо-
зиції нечітких множин і нечіткої імплікації, які 
доповнюють звичайні процедури пошуку і сор-
тування товарів у базі даних. Використання не-
чіткої логіки особливо ефективне для користу-
вачів з мінімальною обізнаністю про технічні 
характеристики пристроїв, оскільки замість 
конкретних значень параметрів використову-
ються інтуїтивно зрозумілі функції належності.  
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На примере создания Web-сайта магазина циф-
ровой фототехники апробировано возможности ис-
пользования нечеткой логики. Для реализации Web-
сайта использована система управления базами дан-
ных MySQL и язык сценариев РНР (Personal Home 
Page Tools: Hypertext Preprocessor). Сайт содержит 
15 страниц из которых 6 предназначены для работы 
пользователя, 5 – администратора, 4 – вспомога-
тельные. База данных сайта имеет 13 таблиц. Нечет-
кий логический вывод, в частности композиция не-
четких множеств и нечеткая импликация, использу-
ется для оптимизации поиска товаров по абсолют-
ным и относительным параметрам. 
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ГЕНЕТИЧНИЙ  АЛГОРИТМ  В МЕТОДАХ  СИНТЕЗУ 
ІНДУКТИВНИХ  МОДЕЛЕЙ  ОБ’ЄКТІВ  ДОВКІЛЛЯ 

Стаття присвячена дослідженню особливостей використання неперервних генетичних алго-
ритмів при синтезі індуктивних моделей об’єктів довкілля на основі методу групового враху-
вання аргументів, що базується на принципах евристичної самоорганізації. Аналіз отриманих у 
результаті досліджень даних підтверджує висновок, що такий підхід дозволяє значно спрости-
ти структуру результуючої моделі. 

This article is devoted to research of features of usage of continuous genetic algorithms at synthe-
sis of informational models of objects of an environment on the basis of a group method of data han-
dling which is based on principles of heuristic self-organization. The analysis of the data, received as a 
result of researches, permits to make a conclusion that such an approach permits considerably to sim-
plify structure of resulting model. 

Загальна постановка проблеми 
Зазвичай при дослідженні складних об’єктів 

моніторингу довкілля використовуються іміта-
ційні методи моделювання. Проте, методи імі-
таційного моделювання досить часто неспро-
можні забезпечити необхідний рівень адекват-
ності відображення властивостей досліджува-
ного об’єкта в структурі моделі. Розглядаючи 
закони взаємодії трьох основних підсистем – 
природної, антропогенної і соціальної – у скла-
ді об'єкта моніторингу довкілля, варто врахову-
вати, що аналітичні моделі, виявляють тенден-
цію до втрати структурних зв'язків, властивих 
об’єкту дослідження. Певний ступінь спрощен-
ня та втрати інформації при вивченні складових 
частин складного об'єкта неминучий, однак, 
синтезуючи з отриманих у ході аналітичної ро-
боти примітивів комплексну модель, дослідник 
ризикує втратити нелінійний характер 
зв’язності, властивий оригіналові. У результаті 
отримана модель може виявитися неадекват-
ною і не функціональною. Для об'єктів моніто-
рингу довкілля будь-якого рівня характерні не-
лінійність і поліваріантність зв'язків окремих 
елементів. Отже, створення адекватної моделі 
складного об’єкта моніторингу довкілля немо-
жливе за використання лише імітаційних мето-
дів моделювання, а доцільніше використати так 
звані індуктивні методи, що базуються на 
принципах евристичної самоорганізації. Одним 
з найбільш розповсюджених індуктивних мето-

дів моделювання є метод групового врахування 
аргументів (МГУА) [1].  

Метою даної роботи є дослідження особли-
востей застосування генетичних алгоритмів при 
моделюванні об’єктів довкілля за МГУА. Не-
обхідно визначити яким чином вплине викори-
стання генетичного підходу при навчанні част-
кових опорних моделей індуктивного алгорит-
му МГУА на структуру результуючої моделі. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
МГУА призначений для вирішення так зва-

них інтерполяційних задач технічної кіберне-
тики: задачі розпізнавання образів, розпізна-
вання випадкових процесів, ідентифікації стру-
ктури та параметрів складних об'єктів по ре-
зультатам спостережень за їх роботою, та зада-
чі оптимального керування з оптимізацією про-
гнозів [1]. Як відомо, перераховані задачі в 
принципі можуть бути вирішені за допомогою 
повного перебору всіх варіантів за критерієм, 
який зветься критерієм селекції. Вибір критері-
їв селекції є завжди евристичним. Цей вибір 
належить людині і визначається метою вирі-
шення задачі.  

Повний перебір відбувається у процесі по-
ступового ускладнення математичного опису 
або моделі. При цьому ускладнення йде дис-
кретно, в кожному ряді добавляються нові чле-
ни, або підвищується ступінь полінома, або і те 
і інше відбувається одночасно.  
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Для вирішення задач розпізнавання нових 
зображень, або одноразового прогнозування 
випадкових процесів, доцільним критерієм є 
точність, що визначається на окремій перевіро-
чній послідовності даних. Це критерій регуляр-
ності. 

Поступово збільшуючи складність матема-
тичної моделі і задаючи ряд дискретних зна-
чень її коефіцієнтів, з певним невеликим кро-
ком в межах допустимих обмежень, ми можемо 
організувати повний перебір всіх можливих 
варіантів набору за вказаним критерієм селекції 
і таким чином знайти кращу із розглянутих мо-
делей [1].  

Вирішальною обставиною є те, що при збі-
льшені складності математичної моделі, напри-
клад кількості членів і степені полінома, точ-
ність, що визначається на окремій перевіряючій 
послідовності спочатку збільшується, а після 
цього починає знижуватись. Існування мініму-
му крітерія селекції є основним відкриттям в 
теорії самоорганізації. Тільки завдяки йому 
машина може взяти на себе вибір оптимального 
рівняння, тобто реалізувати принцип самоорга-
нізації.  

Критерієм вибору оптимальної математич-
ної моделі (оптимального рівняння) є точність. 
За допомогою складання та вирішення норма-
льних рівнянь Гауса, коефіцієнт поліному ви-
бирається так, щоб отримати мінімум серед-
ньоквадратичної похибки на навчальній послі-
довності. Але ми можемо отримати нескінчен-
ну множину математичних моделей, що задо-
вольняють першому критерію. Для вибору єди-
ної моделі, так званої моделі оптимальної скла-
дності, необхідно скористуватись ще одним 
критерієм, який зветься критерієм селекції рів-
нянь. Такими критеріями можуть бути критерій 
регулярності (точність на окремій перевірочній 
послідовності) або критерій незміщеності ма-
тематичної моделі, а також ряд інших критері-
їв, що мають властивості зовнішніх доповнень. 
Вибір критерію селекції рівнянь повинен ви-
значатись тільки метою вирішення задачі. 

Розглянемо загальну схему функціонування 
алгоритму МГУА (рис. 1). Вхідні дані подають-
ся у вигляді значення функції та значення ар-
гументів (які, на думку дослідника, впливають 
на функцію), що зафіксовані через вибраний 
проміжок часу [2]:  

Y=f(X1, X2, …, Xn).                                (1) 
Ці дані подаються у вигляді таблиці первин-

ного опису. Стовпці позначають значення фун-

кції та параметрів, рядки характеризують одне, 
окремо взяте спостереження. Потім таблиця 
ділиться. Частина даних записується у навчаю-
чу послідовність, і буде використана при фор-
муванні коефіцієнтів результуючої моделі, ін-
ша частина – у перевіряючу послідовність, яка 
буде використовуватися для визначення крите- 
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ріальних оцінок моделі. Після того як отримано 
навчаючу і перевіряючу послідовності, відбува-
ється запуск основного циклу алгоритму 
МГУА. 

Першою операцією в цьому циклі є генера-
ція ряду селекції. При формуванні ряду селекції 
повний опис об'єкту Y= f(x1, x2, …, xn) заміню-
ється кількома рядами окремих описів вигляду 
y=f(x1, x2). В цей опис попарно комбінуючись 
входять всі параметри повного опису. При цьо-
му параметрами моделі, яка формується на да-
ному ряді селекції, служать функції з попере-
днього ряду селекції, що переведені у вищий 
ряд за критерієм максимальної точності. Пара-
метри моделі на першому ряді селекції виби-
раються з таблиці первинного опису [2]. 

Під навчанням моделі мають на увазі визна-
чення коефіцієнтів рівнянь опорних моделей у 
ряді селекції. Для визначення цих коефіцієнтів 
використовується навчаюча послідовність.  

Далі за використанням перевіряючої  послі-
довності відбувається селекція кращих моделей 
на основі критерію селекції, яким зазвичай є 
середнє квадратичне відхилення результатів 
моделювання від даних перевіряючої послідов-
ності (СКВ). 

Після селекції відбувається переведення ві-
дібраних найкращих моделей на наступний ряд 
селекції. Таким чином для побудови часткових 
моделей наступного ряду селекції використо-
вуються значення часткових моделей поточно-
го ряду. 

Ряди селекції нарощуються до тих пір, поки 
СКВ зменшується. Нульове значення оцінки 
незміщенності досягається тільки при відсутно-
сті завад у початкових даних і при вирішенні 
задач відкриття законів і ідентифікацій.  

Практично рекомендується зупинити селек-
цію навіть дещо раніше досягнення повного 
мінімуму, як тільки СКВ почне зменшуватись 
занадто повільно. При цьому отримуються 
більш прості і вірогідні моделі. 

Алгоритми МГУА відрізняються між собою 
за виглядом функції опорної моделі. Відомі ал-
горитми з квадратичними або лінійними полі-
номами, ймовірнісні алгоритми МГУА, що ви-
користовують формули Байєса або теорії стати-
стичних рішень. В основному алгоритми 
МГУА в якості опорних використовують квад-
ратичні поліноми [2]. 

Хоч для навчання в алгоритмі МГУА зазви-
чай застосовують метод нормальних рівнянь 

Гауса, доцільно впровадити в процес навчання 
часткових моделей генетичний алгоритм 

Генетичні алгоритми (ГА) – адаптивні мето-
ди пошуку, що останнім часом часто викорис-
товуються для вирішення задач функціональної 
оптимізації. Вони засновані на генетичних про-
цесах біологічних організмів: біологічні попу-
ляції розвиваються в плині декількох поколінь, 
підкоряючись законам природного відбору за 
принципом "виживає найбільш пристосований" 
(survival of the fittest), відкритому Чарльзом Да-
рвіном [3].  

ГА використовують пряму аналогію з таким 
механізмом. Вони працюють із сукупністю 
хромосом або осіб - популяцією, кожна з який 
представляє можливе рішення даної проблеми. 
Кожна особа оцінюється мірою її пристосова-
ності згідно тому, наскільки задовільним є від-
повідне їй рішення задачі. У природі це еквіва-
лентно оцінці того, наскільки ефективний орга-
нізм при конкуренції за ресурси. Найбільш 
пристосовані особи одержують можливість від-
творювати потомство за допомогою перехрес-
ного схрещування з іншими особами популяції. 
Це приводить до появи нових осіб, що сполу-
чають у собі деякі характеристики, наслідувані 
ними від батьків. Найменш пристосовані особи 
з меншою ймовірністю не зможуть відтворюва-
ти нащадків, так що ті властивості, якими вони 
володіли, будуть поступово зникати з популяції 
в процесі еволюції. Так і відтворюється вся но-
ва популяція припустимих рішень, вибираючи 
кращих представників попереднього покоління, 
схрещуючи їх і одержуючи множину нових 
осіб. Це нове покоління містить більш високе 
співвідношення характеристик, якими володі-
ють більш пристосовані члени попереднього 
покоління [3]. Таким чином, з покоління в по-
коління, кращі характеристики поширюються 
по всій популяції. В остаточному підсумку, по-
пуляція буде сходитися до оптимального рі-
шення задачі. Існує багато способів реалізації 
ідеї біологічної еволюції в рамках ГА. Тради-
ційним вважається ГА, представлений на рису-
нку 2.  

З біології ми знаємо, що будь-який організм 
може бути представлений своїм фенотипом, 
який фактично визначає, чим є об'єкт у реаль-
ному світі, і генотипом, що містить всю інфор-
мацію про об'єкт на рівні хромосомного набору 
. При цьому кожен ген, тобто елемент інформа-
ції генотипу, має своє відображення у феноти-
пі. Сукупність генів являє собою хромосому. 
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Таким чином, для розв’язку задач нам необхід-
но представити кожну ознаку об'єкта у формі, 
що підходить для використання в ГА. Усе по-
дальше функціонування механізмів ГА вироб-
ляється на рівні генотипу, дозволяючи обійтися 
без інформації про внутрішню структуру об'єк-
та, що й обумовлює його широке застосування 
в найрізноманітніших задачах [4]. 

Найчастіше зустрічаються ГА, в яких для 
представлення генотипу використовуються бі-
тові рядки. Такі алгоритми звуться дискретни-
ми генетичними алгоритмами (ДГА) [5]. При 
цьому кожному атрибутові об'єкта у фенотипі 
відповідає один ген у генотипі об'єкта. Геном є 
бітовий рядок, найчастіше фіксованої довжини, 
який вказує на значення певної ознаки. Існує й 
інший тип ГА, при якому гени кодуються дійс-

ними числами. Алгоритми які базуються на та-
кому виді кодування звуться неперервними ге-
нетичними алгоритмами (НГА) [5]. 
Оскільки МГУА використовує в своїй роботі 
саме дійсні числа, а дана робота присвячена 
саме поєднанню алгоритму МГУА та ГА, то в 
даному випадку доцільно використати саме 
НГА. Загальна структура НГА відповідає схемі 
на рис. 2, особливості виявляються лише у опе-
раторах схрещування (кроссоверу) та мутації, 
які адаптовані саме для роботи з наборами дій-
сних чисел [5]. В останні роки, реалізовано ба-
гато генетичних алгоритмів і в більшості випа-
дків вони мало схожі на ГА представлений на 
рис.2. З цієї причини в даний час під терміном 
"генетичні алгоритми" мається на увазі не одна 
модель, а досить широкий клас алгоритмів, ча- 
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сом мало схожих один на одного. Дослідники 
експериментували з різними типами представ-
лень, операторів кроссовера і мутації, спеціаль-
них операторів, і різних підходів до відтворен-
ня і відбору. 

Хоча модель еволюційного розвитку, засто-
сована в ГА, сильно спрощена в порівнянні зі 
своїм природним аналогом, проте ГА є досить 
потужнім засобом і може з успіхом застосову-
ватися для широкого класу прикладних задач, 
включаючи ті, котрі важко, а іноді і зовсім не-
можливо, вирішити іншими методами. Однак, 
ГА, як і інші методи еволюційних обчислень, 
не гарантує виявлення глобального розв’язку за 
поліноміальний час. ГА не гарантують і того, 
що глобальний розв’язок буде знайдено, але 
вони ефективні для пошуку "досить гарного" 
рішення задачі "досить швидко". Там, де задача 
може бути вирішена спеціальними методам, 
майже завжди такі методи будуть ефективніші 
ГА й у швидкодії й за точністю знайдених рі-
шень. 

Генетичні алгоритми в різних формах засто-
сувалися до багатьох наукових і технічних про-
блем, серед яких і машинне навчання при прое-
ктуванні нейронних мереж чи керуванні робо-
тами. 

 
Постановка завдання 
Інформаційні аналітичні системи дослі-

дження об’єктів довкілля зазвичай мають до-
сить складну структуру, тому потребують зна-
чних апаратних обчислювальних ресурсів, за-
безпечити які не завжди можливо. При програ-
мній реалізації таких систем важливим факто-
ром є ефективність розподілу машинної 
пам’яті. Під час генерування та обробки моделі 
об’єктів моніторингу зазвичай розміщують в 
оперативній, а під час зберігання – в зовнішній 
пам’яті, тому необхідно забезпечувати оптима-
льне використання цих видів запам’ятовуючих 
пристроїв. 

Завдання полягає у дослідженні особливос-
тей синтезу індуктивних моделей складних си-
стем з використанням НГА на основі МГУА. 
Необхідно визначити як впливає використання 
ГА в структурі алгоритму МГУА на характери-
стики результуючих моделей об’єктів довкілля 
згенерованих за таким алгоритмом.  

Тобто, задача полягає в інтеграції НГА в ал-
горитм МГУА для машинного донавчання час-
ткових опорних моделей на кожному ряді селе-
кції. Необхідно дослідити чи вплине застосу-

вання такого підходу на структуру результую-
чої моделі, а саме на зменшення її розміру, і 
відповідно, на зменшення об’єму машинної 
пам’яті для її зберігання. 

При програмній реалізації даного підходу 
моделювання об’єктів довкілля необхідно до-
слідити особливості використання НГА для на-
вчання часткових опорних моделей, визначити 
особливості впливу різних операцій схрещу-
вання та мутації на кінцевий результат, особли-
вості кодування часткових моделей на кожному 
ряді селекції, для представлення їх у об’єктах 
НГА. Так як НГА має ймовірнісну випадкову 
природу, необхідно дослідити  особливості 
впливу цієї його властивості на алгоритм 
МГУА.  

 
Основні результати дослідження 
Суть дослідження полягає в тому, що в 

структуру МГУА, на етапі навчання моделі, 
вводиться генетичний розвиток часткових опо-
рних моделей за НГА. В якості хромосом при-
ймаються безпосередньо опорні моделі, в якос-
ті генів – коефіцієнти моделей. Оскільки вико-
ристовується НГА, то додаткового кодування 
не потрібно, можна працювати напряму з кое-
фіцієнтами опорних моделей. Після генеруван-
ня ряду селекції відбувається його навчання за 
МГУА, потім даний ряд часткових моделей пе-
редається на вхід генетичному алгоритму, для 
якого значення коефіцієнтів моделей, що були 
отримані на етапі навчання за МГУА є почат-
ковим станом популяції. Далі алгоритм функці-
онує відповідно до особливостей роботи НГА. 
Пристосованість кожної хромосоми визнача-
ється як СКВ відповідної опорної моделі у по-
точному ряді селекції, таким чином більш точ-
на модель є більш пристосованою, а отже має 
більше шансів вижити. Критерієм зупинки НГА 
є обмеження кількості епох розвитку, а також 
досягнення порогу точності моделями у попу-
ляції. Види кроссоверу, мутації, ймовірність 
мутації, кількість епох, поріг точності та інші 
налаштування алгоритму визначає дослідник. 

Загальна структура ГА для синтезу індукти-
вних моделей складних систем на основі алго-
ритму МГУА зображена на рис. 3. Для прове-
дення досліджень за даним алгоритмом була 
спроектована та програмно реалізована інфор-
маційна система GeneticMGUA, що дозволяє 
синтезувати моделі об’єктів довкілля за запро-
понованою методикою. 

Дослідження особливостей даного підходу  



Генетичний  алгоритм  в методах  синтезу  індуктивних  моделей  об’єктів  довкілля 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 446. Комп’ютерні системи та компоненти    81 

 
 
Рис.3. Блок-схема генетичного алгоритму синтезу індуктивних моделей  на основі методу групового обліку ар-
гументів 
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Таблиця 1. Результати роботи алгоритму МГУА 
 

№ з/п Критерій селекції моделей СКВ моделювання Кількість рівнів селекції 
1. Абсолютна похибка 0,0029 8 
2. Відносна похибка 0,0049 5 
3. СКВ 0,0029 7 

 
Таблиця 2. Результати роботи алгоритму МГУА в поєднанні з НГА 
 
№ 
з/п 

Критерій селекції 
моделей 

Метод селекції хро-
мосом 

Метод схрещування хро-
мосом 

СКВ моде-
лювання 

Кількість рів-
нів селекції 

1. Абсолютна похибка Метод рулетки Простий кросовер 0,0025 3 

2. Відносна похибка Метод рулетки Простий кросовер 0,0045 2 

3. СКВ Метод рулетки Простий кросовер 0,003 2 

4. Абсолютна похибка Турнірний метод Простий кросовер 0,0022 3 

5. Відносна похибка Турнірний метод Простий кросовер 0,0041 2 

6. СКВ Турнірний метод Простий кросовер 0,0023 1 

7. Абсолютна похибка Випадковий метод Простий кросовер 0,0028 3 

8. Відносна похибка Випадковий метод Простий кросовер 0,005 2 

9. СКВ Випадковий метод Простий кросовер 0,0023 2 

10. Абсолютна похибка Метод рулетки Простий кросовер 0,0026 2 

11. Відносна похибка Метод рулетки Простий кросовер 0,0047 3 

12. СКВ Метод рулетки Простий кросовер 0,0028 1 

13. Абсолютна похибка Турнірний метод Простий кросовер 0,0029 2 

14. Відносна похибка Турнірний метод Простий кросовер 0,0044 3 

15. СКВ Турнірний метод Простий кросовер 0,0023 2 

16. Абсолютна похибка Випадковий метод Простий кросовер 0,0022 5 

17. Відносна похибка Випадковий метод Простий кросовер 0,0045 2 

18. СКВ Випадковий метод Простий кросовер 0,002 2 

19. Абсолютна похибка Метод рулетки Арифметичний кросовер 0,003 2 

20. Відносна похибка Метод рулетки Арифметичний кросовер 0,005 3 

21. СКВ Метод рулетки Арифметичний кросовер 0,003 2 

22. Абсолютна похибка Турнірний метод Арифметичний кросовер 0,004 4 

23. Відносна похибка Турнірний метод Арифметичний кросовер 0,0049 2 

24. СКВ Турнірний метод Арифметичний кросовер 0,0029 3 

25. Абсолютна похибка Випадковий метод Арифметичний кросовер 0,0021 2 

26. Відносна похибка Випадковий метод Арифметичний кросовер 0,0041 2 

27. СКВ Випадковий метод Арифметичний кросовер 0,0023 2 

 
проводилося при моделюванні залежності рівня 
захворюваності населення Черкаської області 
на туберкульоз та різні види ракових захворю-
вань від способу життя людини та рівня забру-
дненості оточуючого середовища.  

Модельованою функцією є кількість випад-
ків захворювань на 10000 населення. Парамет-

ри моделювання - спосіб життя людини та рі-
вень забрудненості оточуючого середовища.  

Первинні дані отримані з центру медичної 
статистики (www.medstat.com.ua) Міністерства 
охорони здоров’я України, бази даних „Здо-
ров’я для всіх. Україна” (Multipurpose data 
presentation system), станом на серпень 2006 
року. 
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Результати досліджень для різних методів 
моделювання оцінювали за величинами похи-
бок та кількістю рівнів селекції. В таблиці 1 
подано результати досліджень за класичним 
алгоритмом МГУА, а в таблиці 2 – результати 
досліджень за алгоритмом МГУА в поєднанні з 
НГА. 

Аналіз даних з таблиць 1 і 2 за вибраними 
критеріями оцінювання показує, що введення 
генетичного донавчання опорних часткових 
моделей з алгоритм МГУА дозволяє, не погір-
шуючи якісних характеристик моделей, значно 
спросити їх структуру. Кількість рівнів селекції 
фактично у всіх випадках зменшується пиблиз-
но втричі, а отже результуюча модель є значно 
простішою для обчислення. Це дозволяє вико-
ристовувати менше машинної пам’яті для її 
зберігання. 

 
Висновки 
Таким чином, проаналізувавши отримані ре-

зультати, можна зробити наступні висновки: 
1. Використання НГА для навчання моде-

лей в алгоритмі МГУА є доцільним. 
2. Використовуючи НГА при інформацій-

ному моделюванні на базі алгоритму МГУА 
можна досягти значного спрощення структури 
результуючої моделі, а отже і значного змен-
шення машинних ресурсів при її обчисленні і 
зберіганні. 

3. На результат моделювання впливає тип 
схрещування та мутації хромосом. 

4. В зв’язку з тим, що НГА має випадкову 
ймовірнісну природу результат моделювання 
об’єкта дослідження не є однозначним, тому 
доцільно застосувати методи паралельних об-
числень, застосовуючи кілька комп’ютерів, по-
єднаних в локальну мережу. Це може дозволи-

ти обрати найкращий результат моделювання 
при паралельному генеруванні кількох моделей 
об’єкта дослідження. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорга-
низации моделей сложных систем. – Киев: Нау-
кова думка. – 1981. 

2. Madala H.R., Ivakhnenko A.G. Inductive Learning 
Algorithms for Complex System Modeling. – CRC 
Press. – 1994. – 370 с. 

3. Herrera F., Lozano M., Verdegay J.L. Tackling 
real-coded genetic algorithms: operators and tools 
for the behaviour analysis // Artificial Intelligence 
Review. – 1998. – Vol. 12. – No. 4. 

4. Wright A. Genetic algorithms for real parameter 
optimization // Foundations of Genetic Algorithms. 
– 1991. – V. 1. – P. 205-218.  

5. Deb K. and Kumar A. Real-coded genetic algo-
rithms with simulated binary crossover: Studies on 
multimodal and multi-objective problems. // Com-
plex Systems. – 1995. – 9(6). – Р. 431-454. 

P.O. Kolos. Genetic algorithm in methods of syn-
thesis of inductive models of objects of an environ-
ment. 

П.О. Колос. Генетический алгоритм в методах 
синтеза индуктивных моделей объектов окру-
жающей среды. 

Статья посвящена исследованию особенностей 
использования непрерывных генетических алгорит-
мов при синтезе индуктивных моделей объектов 
окружающей среды на основе метода группового 
учета переменных, который базируется на принци-
пах эвристической самоорганизации. Анализ полу-
ченных в результате исследований данных подтвер-
ждает вывод, что такой подход позволяет значи-
тельно упростить структуру обобщенной модели. 
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ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНА  РЕАЛІЗАЦІЯ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ  АВТОМАТИЗОВАНОГО  КЕРУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМ  КОМПЛЕКСОМ 

Для нелінійного багатовимірного об’єкта на прикладі технологічного процесу збагачення 
залізної руди запропонована структурна схема інтелектуальної системи керування означеним 
комплексом. Обґрунтовано способи апаратної та програмної реалізації інтелектуальної системи 
керування. Проаналізовано можливості програмних середовищ найбільш поширених нейроему-
ляторів на предмет можливості реалізації запропонованих структур. На підставі застосування 
DLL- технології програмного середовища нейроемулятора Neuro Solutions розроблено схеми про-
грамно-технічної реалізації інтелектуальної системи керування у різних базисах, які було успішно 
випробувано в реальних промислових умовах комплексів збагачення. 

For nonlinear multivariate object by the example of technological process of concentrating of iron 
ore the block diagram of an intellectual control system is offered by the designated complex. Ways of 
hardware and program realization of an intellectual control system are proved. Opportunities of pro-
gram environments of the most widespread neurosimulator are analyzed for the case of implementa-
tion of the offered structures. On the basis of application of DLL-technology of program neurosimula-
tor Neuro Solutions environment circuits of program-technical realization of an intellectual control 
system in different bases, successfully tested in real industrial conditions of complexes of enrichment 
are developed. 

Вступ 
На сьогоднішній час відомо досить багато 

підходів з приводу автоматизації процесів та 
комплексів збагачення руд чорних металів (ма-
гнетитових кварцитів). Але головними пере-
шкодами, що виникають при реалізації таких 
систем, є: їх складність, відсутність надійних 
засобів контролю необхідної точності або до-
сить значна вартість реалізації (наприклад, для 
окремих датчиків – понад 1 млн. $). У той же 
час зараз досить активно розвивається альтер-
нативний спосіб побудови автоматизованих си-
стем керування (АСК) на основі використання 
технологій штучного інтелекту (нейронні ме-
режі, нечітка логіка, генетичні алгоритми то-
що). На відміну від „класичних” детермінова-
них АСК, які засновано на використанні жорст-
ких алгоритмів (чіткої логіки, ПІД - регулято-
рів), системи із використанням штучного інте-
лекту мають властивості навчання та самона-
вчання (тобто накопичення та узагальнення до-
свіду). Саме інтелектуальні системи керування 
(ІСК) за рахунок застосування математичних 
моделей розумової діяльності людини, узагаль-

нюючих властивостей, вбудованої нелінійності 
та адаптивності при забезпеченні певних умов 
дозволяють вирішувати такі завдання [1]. 

У роботах [1-7] розглянуто можливості за-
стосування подібних інтелектуальних підходів 
для здійснення ідентифікації, керування та оп-
тимізації показників для процесів збагачуваль-
ної технології (на прикладі технологічного 
процесу (ТП) секції магніто-збагачувальної фа-
брики) в умовах вітчизняних гірничо-
збагачувальних комбінатів (ГЗК). Розроблені та 
апробовані в промислових умовах прототипи 
реалізації ІСК для окремих локальних ТП, ста-
дій та технологічних комплексів секцій збага-
чувальних фабрик. 

Одним з головних завдань, що виникає при 
розробці та впровадженні автоматизованих си-
стем із застосуванням інтелектуальних техно-
логій (нейрокібернетика, класифікаційне керу-
вання, нечітка логіка, еволюційні методи опти-
мізації тощо), є визначення раціонального спо-
собу практичної реалізації прототипу в проми-
слових умовах. 
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Постановка задачі та її розв'язок 
Результати теоретичних досліджень, 

комп’ютерного моделювання та промислових 
випробувань [1-5, 7] довели потенціальні мож-
ливості застосування інтелектуальних підходів 
щодо ідентифікації, керування та оптимізації 
ТП збагачення магнетитових кварцитів. Згідно 
з рішеннями, розглянутими у попередніх робо-
тах автора пропонується схема реалізації ІСК 
приведена на рисунку 1. 

Основою системи є апаратно-програмне яд-
ро ІСК (блок №1), що складається з п’яти під-
систем: 

1. Інтерфейсна частина (1.1), сервер та моні-
тор SCADA. Реалізується на підставі спеціалі-
зованого програмного забезпечення типу: Кон-
тур, Monitor Pro, Scantic, Trace Mode [8-11]. Ця 
підсистема виконує функції візуалізації (моні-
торингу) ходу ТП, уведення та контролювання 
уставок технологічних параметрів, формування 
звітів. На апаратному рівні такі підсистеми реа-
лізуються на підставі застосування архітектури 
«клієнт-сервер». В якості серверів робочих ста-
нцій застосовується переважно комп’ютерне 
обладнання у промисловому виконанні із під-

вищеним рівнем надійності (стандарти: IP50, 
IP65-67[10]). Клієнтські станції реалізуються у 
вигляді автоматизованих робочих місць (АРМ) 
спеціалістів (наприклад, технолога, диспетчера 
РЗФ). Для інформаційного обміну необхідно 
застосовувати промислові мережі типу ModBus, 
ProfBus, CAN [11]. 

2. Блок оптимізації (1.2) із застосуванням 
генетичних алгоритмів (ГА) призначений для 
визначення установок для показників стадій та 
локальних ТП збагачення із застосуванням ево-
люційних методів та генетичних алгоритмів. 
Реалізується програмно на підставі застосуван-
ня алгоритмів, наведених у роботах [1, 7], або у 
вигляді окремого модуля (бібліотеки) пошире-
них спеціалізованих пакетів типу MATLAB, 
GeneHunter, FlexTool, Evolver, Auto2Fit [12, 13]. 

3. Блок інтелектуальної класифікації (1.3) 
має схожі функції з попереднім блоком, але 
працює із застосуванням підходів класифіка-
ційного керування. Реалізується програмно на 
підставі використання процедур кластерізації 
та нейромережевої класифікації. Можливо та-
кож застосування інших спеціалізованих про-
грамних пакетів аналогічного призначення [14]. 

 

1.Апаратно-програмне ядро ІСУ

Оптимізовані уставки
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Інформація з датчиків
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   …

Автоматизовані робочі місця
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Рис. 1. Загальна структурна схема реалізації прототипу ІСК секцією збагачення 
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4. Система підтримки прийняття рішень 
(СППР) (1.4) фактично поєднує два попередні 
блоки оптимізації та класифікації (1.2-1.3). 
Блок реалізується програмно на підставі засто-
сування алгоритму [1]. 

5. Блок синхронізації (1.5) призначений для 
забезпечення безперервного опитування датчи-
ків усіх локальних ТП з непохідною дискретні-
стю, поповнення технологічної бази даних (БД) 
актуальними значеннями показників згідно з 
[2], забезпечення постійної взаємодії та інфор-
маційного обміну з іншими підсистемами ІСК 
(нейроемуляторами та контролерами). Реалізу-
ється програмно засобами SCADA. 

Технологічна база даних (БД) призначена 
для накопичення статистики зміни показників у 
ході роботи ТП. В якості систем керування та-
кою БД доцільно застосовувати СУБД промис-
лового типу: Industrial SQL, ORACLE, MS SQL, 
Informix [10, 11]. 

Блоки (3-8)., що реалізують автоматизоване 
інтелектуальне керування окремими стадіями 
ТП збагачення в умовах секції як технологічної 
лінії РЗФ. Згідно зі структурною схемою рис. 1 
такі підсистеми реалізуються із застосуванням 
нейромережевих контролерів (NC) та емулято-
рів (NE). Причому, згідно з [1] кожна окрема 
стадія має окремий контролер та емулятор. Згі-
дно з принципами роботи ІСК, що наведені у 
попередніх розділах, нейроконтролери призна-
чені для забезпечення підтримки необхідних 
уставок, значення яких визначається СППР 
(блок 1.4). У свою чергу нейроемулятори (пре-
диктори) забезпечують здійснення процедур 
прямого та зворотного (інверсного) прогнозу-
вання на підставі поточних значень показників 
з технологічної БД. Таким чином забезпечуєть-
ся робота ІСК як на рівні окремих стадій, так і 
на рівні окремих локальних ТП. 

Шлюз (9) до корпоративної інформаційної 
системи підприємства (ERP ГЗК). Блок забез-
печує можливість обміну інформацією між ІСК 
та апаратно-програмними системами більш ви-
сокого рівня (ERP, MES, АСКП тощо). Прин-
ципи, технології та апаратне забезпечення для 
реалізації таких структур достатньо добре ві-
домі [1, 8-11 та ін.]. 

Розглянемо та проаналізуємо можливі шля-
хи практичної реалізації ІСК на підставі струк-
турної схеми (рис. 1). 

Відомі два основних способи реалізації 
штучних нейронних (нейромережевих) струк-
тур: програмний та апаратний. Кожен із зазна-

чених способів має чітко визначені переваги та 
недоліки, які обов’язково необхідно враховува-
ти при проектуванні та практичній реалізації 
нейромережевих систем та пристроїв [5]. 

Програмна реалізація нейромережевих стру-
ктур є найбільш простою та поширеною. Для 
цього, як правило, застосовують спеціалізоване 
програмне забезпечення – нейроемулятори (або 
нейросимулятори) [15, 16]. Головними перева-
гами застосування нейроемуляторів для вирі-
шення більшості задач є наступні: 
– відсутність необхідності застосування спеці-
алізованої апаратури (спецпроцесорів); 
– не потрібно засвоювати особливості програ-
мування на спецпроцесорах та способи їх спо-
лучення з базовим комп’ютером; 
– універсальні ЕОМ не накладають ніяких об-
межень на структуру мереж і способи їхнього 
навчання, тоді як спецпроцесори найчастіше 
мають обмежений набір вбудованих у них фун-
кцій активації й досягають пікової продуктив-
ності лише на визначеному колі завдань. 

Зараз у світі розроблено досить велику кіль-
кість достатньо потужних нейроемуляторів 
[16]. Головні відмінності між ними полягають у 
кількості нейронних архітектур та методів на-
вчання, які підтримуються, обмежень щодо на-
повнення мережі, наявності програмного ін-
терфейсу із поширеними мовами або середо-
вищами програмування (типу Visual C++, 
Delphi, C++ Builder тощо) для організації обмі-
ну даними та можливості інтеграції у власні 
програмні проекти. При цьому найбільш поши-
реними і водночас потужними є такі програмні 
продукти [16]: 
– NeuralWorks Pro II/Plus (Aspen Technology, 
Inc.); 
– Neuro Solution (NeuroDimension, Inc.); 
– MATLAB Neural Network Toolbox 
(MathWorks, Inc.); 
– STATISTICA Neural Networks (Statsoft, Inc.); 
– Brain-Maker Pro (California Scientific Software, 
Inc.). 

З метою аналізу зазначених нейросимулято-
рів та вибору найбільш придатного для засто-
сування у процесі програмної реалізації нейро-
структур ІСК ТП збагачення (рис. 1) було ви-
користано методику авторів [17]. Для одержан-
ня близької до об'єктивної оцінки нейропакетів 
було обране завдання прогнозування багатомі-
рного часового ряду з показниками ТП збага-
чення, що вирішувалося з використанням цих 
нейропакетів. Як нейронна парадигма обрана 
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багатошарова нейронна мережа, критерії й ал-
горитми навчання якої по можливості варіюва-
лися. У результаті тестування з'ясувалося, що 
всі нейропакети показали практично однакові 
результати за часом навчання багатошарової 
нейронної мережі за допомогою алгоритму зво-
ротного розповсюдження помилки. 

Тому на перший план було висунуто крите-
рії, пов'язані із простотою використання нейро-
пакетів, наочністю представлення інформації і 
можливостями використання типових нейрон-
них структур, критеріїв оптимізації й алгорит-
мів навчання нейронних мереж. На відміну від 
роботи [17], було оцінено та враховано вартість 
ліцензій ПЗ усіх пакетів. 

Крім універсальності нейропакет повинен 
бути простим у використанні, мати інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс і забезпечувати наочність 
подання інформації. На підставі цих вимог у 
роботі сформульовані такі критерії порівняння: 
– простота створення й навчання нейронної 
мережі, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 
– простота підготовки навчальної вибірки; 
– наочність і повнота подання інформації в 
процесі створення й навчання нейронних ме-
реж; 
– число стандартних нейронних парадигм, 
критеріїв й алгоритмів навчання нейронних ме-
реж; 
– можливість створення оригінальних ней-
ронних структур; 
– можливість використання оригінальних кри-
теріїв оптимізації; 
– можливість використання оригінальних ал-
горитмів навчання нейромереж; 
– можливість програмних розширень нейро-
пакета; 
– вартість ліцензій. 

Оцінка нейропакетів за зазначеними крите-
ріями проводилася за десятибальною шкалою. 
У кінцевих результатах тестування вищезазна-
чених нейропакетів також було враховано до-
слідження авторів [16, 17]. На підставі порів-
няння було отримано такі результати. 

Універсальний нейропакет NeuroSolutions 
призначений для моделювання широкого кола 
штучних нейронних мереж. Основна перевага 
зазначеного нейропакета полягає в його гнуч-
кості: крім традиційних нейромережевих пара-
дигм (типу повнозв’язних багатошарових ней-
ронних мереж або карт Кохонена, що самоор-
ганізуються) нейропакет містить у собі потуж-
ний редактор візуального проектування ней-

ронної мережі, що дозволяє створювати прак-
тично будь-які власні нейронні структури й ал-
горитми їх навчання. Особливо слід зазначити, 
що даний нейропакет дозволяє користувачеві 
вводити власні критерії навчання нейронної 
мережі, не обмежуючи його тільки широко 
розповсюдженими, але далеко не самим опти-
мальним критерієм мінімуму середньоквадра-
тичної помилки. Нейропакет NeuroSolutions за-
безпечено потужними й добре продуманими за-
собами візуалізації: відображати й візуально 
контролювати можна багато параметрів, почи-
наючи від структури нейронної мережі й закін-
чуючи процесом і результатом навчання. Наяв-
ність потужних засобів візуалізації виводить 
нейропакет на рівень CAD-систем, тобто 
NeuroSolutions можна вважати системою прое-
ктування й моделювання нейронних мереж. 

Пакет NeuroSolutions призначений для робо-
ти в операційних системах Windows'9x/NT/ 
2000/XP/2003/Vista. Крім грамотно організова-
них засобів взаємодії з операційною системою 
(підтримується OLE2) нейропакет містить та-
кож генератор вихідного коду й засоби, що до-
зволяють використовувати зовнішні модулі при 
проектуванні й навчанні нейронної мережі. Па-
кет підтримує програми, написані мовою C++ 
для найбільш відомих компіляторів (Microsoft 
Visual C++ й Borland C++), а також програми у 
вигляді виконуваного коду (у вигляді DLL). 
Отже, пакет NeuroSolutions являє собою гнучку 
відкриту систему, яку можна доповнювати й 
модифікувати при необхідності. Усередині па-
кета є вбудована макромова, що дозволяє роби-
ти практично будь-яке настроювання пакета під 
завдання. Крім адекватних засобів візуалізації 
даний нейропакет оснащений потужними якіс-
ними засобами. 

Нейронна мережа проектується як набір 
нейронів, з'єднаних між собою. Функція акти-
вації нейрона може бути обрана з п'яти станда-
ртних (кусково-лінійна, функція знака й три 
типи сигмоїдальних) функцій, а також задана в 
довільному вигляді користувачем. 

Зв'язки між нейронами задаються довільно 
на етапі проектування нейронної мережі, при 
цьому вони можуть бути досить просто змінені 
в процесі роботи з мережею. Нейропакет під-
тримує всі відомі типи зв'язків: прямі, перехре-
сні й зворотні. Нейропакет NeuroSolutions має 
також досить потужні засоби для організації 
навчальних вибірок. Убудовані конвертори да-
них підтримують графічні зображення у фор-



А.І. Купін 

88     Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 446. Комп’ютерні системи та компоненти 

маті BMP, звичайні текстові файли із числови-
ми або символьними даними, а також функції 
безперервного аргументу (наприклад, часу), за-
дані в аналітичному виді або у вигляді вибірки 
значень. 

Нейропакет дозволяє використовувати ши-
роке коло критеріїв навчання - дискретних і 
безперервних (наприклад, при використанні ін-
тегруючих нейронів). Крім цього, можна вво-
дити власні критерії. При навчанні можна ви-
користовувати як вбудований алгоритм типу 
back-propagation або дельта-правила, так і свій 
власний. Грамотно побудована система візуалі-
зації процесу навчання дозволяє проводити 
аналіз зміни вагових коефіцієнтів безпосеред-
ньо в процесі навчання й вносити відповідні 
корективи. За допомогою нейропакета можна 
вводити шумову характеристику не тільки при 
тестуванні нейронної мережі, але й при її на-
вчанні. 

Для прискорення роботи нейропакет 
NeuroSolutions містить генератор стандартних 
архітектур (Neural Wizard). За допомогою цього 
генератора можна швидко задати архітектуру 
нейронної мережі, підібрати навчальну вибірку, 
критерії й методи навчання. Підтримуються 
найбільш відомі нейромережеві парадигми: ба-
гатошарові мережі, RBF, мережі Кохонена, 
структури, що самоорганізуються й ін. 

Вартість базових ліцензій пакету 
NeuroSolutions за даними [17] для всіх опера-
ційних систем залежить від їх рівня. Перший 
рівень (Educator) 195$ - освоєння MLP нейро-
мереж. Другий рівень (Users) 495 $ - розпізна-
вання статичних образів. Третій рівень 
(Consultants) 995$ - розпізнавання динамічних 
образів і прогнозування. Четвертий рівень 
(Professional) 1495$ - генерація Visual Basic ко-
ду для застосування у своєму програмному за-
безпеченні. П'ятий рівень (Developers) 1995$ - 
містить вихідні бібліотеки на С++. Додаткова 
програма (195 - 1495$ залежно від рівня) гене-
рує DLL бібліотеки нейромереж, створених в 
NeuroSolution. 

Підсумкова оцінка даного пакета та решти 
симуляторів здійснювалася за десятибальною 
шкалою. Кінцеві результати, що отримано із 
урахуванням даних [16], представлені в підсум-
ковій табл. 1. 

На відміну від NeuroSolutions у пакеті 
NeuralWorks Professional II/Plus головна увага 
зосереджена на застосуванні стандартних ней-
ронних парадигм й алгоритмів навчання, саме у 

цьому даний пакет перевершує всі інші. Для 
цього у ньому реалізовані понад 28 стандарт-
них нейронних парадигм (майже всі, що найбі-
льше поширені та відомі на сьогодні), застосо-
ваних при рішенні прикладних обчислюваль-
них завдань. 

Нейропакет містить також велику кількість 
алгоритмів навчання нейронних мереж, в тому 
числі розроблювальні користувачем з викорис-
танням засобів симулятора. Модуль UDND 
(User Define Neural Dynamics), що надається 
додатково, дозволяє користувачеві створювати 
свої власні нейронні структури й працювати з 
ними засобами нейропакета. 

Також як й NeuroSolutions, NeuralWorks 
Professional має добре організовану систему ві-
зуалізації даних (графічне відображення функ-
ціонування нейромереж) і засоби діагностики. 
Реалізована процедура автокорегування ваго-
вих коефіцієнтів у процесі навчання, зміна по-
милки навчання, а також кореляція ваг нейрон-
ної мережі при навчанні. При цьому забезпечу-
ється автоматична оптимізація прихованого 
шару нейронів. Останнє є унікальною можливі-
стю, яка надається тільки пакетом NeuralWorks 
Professional і є досить корисною при аналізі по-
водження нейронної мережі, при навчанні й 
подальшій роботі. 

Також як й NeuroSolutions, NeuralWorks 
Professional – це відкрита система, у яку можна 
інтегрувати зовнішні програмні модулі, напи-
сані користувачами. Пакет має вбудований ге-
нератор коду, що підтримує компілятор 
Microsoft Visual C++. 

Ціна ліцензії NeuralWorks Professional від 
1995 до 4995 $ залежно від платформи (Dos, 
Windows, NT, Sun, RS6000, SGI). Професійний 
варіант (9995 - 14995 $), виконаний у вигляді 
спеціалізованого середовища розробки, дозво-
ляє генерувати вихідний С++ код і використо-
вувати програмування на С++, тобто розробля-
ти будь-які нові нейромережі, а також включає 
додаткові пакети для застосувань у системах 
реального часу (наприклад, АСК ТП) в сукуп-
ності з нечіткою логікою й генетичними алго-
ритмами (ГА). 

MATLAB + Neural Network Toolbox (NNT). 
Дозволяє раціонально поєднувати можливості 
потужного математичного пакету та одночасну 
роботу з нейронними мережами (НМ). На бір 
типів нейромереж стандартний. У середовищі 
NNT є можливість гнучкого конструювання 
стандартних НМ, включаючи імовірнісні й ре- 
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Таблиця 1. Інтегрована оцінка нейропакетів 
Нейропакети 

Критерії для порівняння Neuro-
Solution 

Neural 
Works 

MATLAB 
NNT 

Statistica 
Neural 

Networks 

Brain-
Maker Pro

1. Простота використання  9 9 8 10 6 
2. Простота формування навчальної вибі-
рки 9 9 7 8 7 

3. Наочність подання інформації 10 9 7 6 4 
4. Реалізовані стандартні нейронні пара-
дигми й алгоритми навчання  8 10 5 8 6 

5. Можливість створення власних ней-
ронних структур 10 8 5 5 5 

6. Можливість використання власних 
критеріїв навчання 8 7 9 0 0 

7. Можливість використання власних ал-
горитмів навчання 10 7 6 0 4 

8. Обмін інформацією між нейропакетом
й операційною системою 10 8 5 8 5 

9. Відкритість нейропакету 10 10 3 2 0 
10. Генератор вихідного коду 10 10 10 10 0 
11. Наявність макромови 10 0 10 0 0 

12. Вартість 8 6 7 9 10 

Сумарна оцінка  112 93 82 66 47 
 

гресійні нейромережі. Достатньо ве ликий на-
бір стандартних алгоритмів навчання та мож-
ливість написання власних засобами внутрі-
шньої мови MatLab. 

Головні недоліки: командно-рядковий ін-
терфейс як основний спосіб роботи в середо-
вищі, необхідність досконалого володіння вну-
трішньою мовою програмування для роботи з 
більш складними типами нейронних мереж, 
значна ресурсомісткість. 

При покупці стандартних ліцензій вартість 
складає: за один пакет Neural Network Toolbox - 
до 2000$ і за сам MATLAB до 3500$. 

Нейропакет STATISTICA Neural Networks 
має ідентичні можливості за інтерфейсом, на-
бором архітектур стандартних мереж та алго-
ритмами навчання з пакетом NeuroSolution. До 
недоліків пакету слід віднести відсутність мож-
ливості створювати рекурентні нейромережі 
(дуже актуально для систем керування), а та-
кож відсутність вбудованих макромови та гене-
раторів тексту програмного коду, що описує 
роботу навченої НМ із застосуванням стандар-
тних мов програмування. 

Приблизна вартість однієї ліцензії для 

STATISTICA Neural Networks складає: 475$ 
(мінімальна); 995$ (стандарт); 2665$ (повна ве-
рсія). 

Нейропакет BrainMaker Pro (фірма California 
Scientific Software) є досить простим при моде-
люванні багатошарових нейронних мереж, тих, 
яких навчають за допомогою алгоритму зворо-
тного поширення помилки. Основною перева-
гою нейропакету BrainMaker Pro можна вважа-
ти велику кількість параметрів налаштування 
алгоритму навчання нейронних мереж, у тому 
числі можливість навчання з обмеженнями на 
вагові коефіцієнти. В цілому він має невисокий 
рівень, що добре видно з аналізу табл.1. Особ-
ливо це стосується наочності представлення 
інформації та якості інтерфейсу. 

Ціна ліцензії від 195$ для звичайної версії до 
795$ для професійної (для Windows-
платформи). Окремо надається збірник вихід-
них текстів основних 20 нейронних мереж мо-
вою С++ вартістю 1500$. 

На підставі оцінок нейропакетів можна зро-
бити висновок, що найбільш потужними, уні-
версальними й простими у використанні є ней-
ропакети Neuro Solutions й у меншому ступені 
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NeuralWorks Professional. Тому саме ці нейро-
емулятори можна рекомендувати для викорис-
тання й для якісного аналізу поводження ней-
ронних мереж у системах інтелектуального ке-
рування. На підставі цього більшість дослі-
джень і розробок щодо теми роботи автором 
було проведено із застосуванням програмного 
середовища нейроемулятора Neuro Solution. 

Для програмної реалізації прототипу ІСК 
було застосовано такі засоби та технології: 
1) середовище Neuro Solutions для створення 
усіх нейромережевих структур (емуляторів, ко-
нтролерів та класифікаторів) у вигляді бібліо-
тек, що динамічно підключаються (DLL) із за-
стосуванням технології API; 
2) динамічна бібліотека Galib32.dll з пакету 
GeneHunter, що застосовується у процесі гене-
тичної оптимізації на підставі використання 
технології API; 
3) MS SQL Server у якості промислової БД; 
4) MS Excel для організації імпорту до БД пер-
винної технологічної інформації; 
5) API SCADA-пакету «Контур OPC сервер II» 
для організації програмного інтерфейсу із засо-
бами низової автоматики (PLC, датчики, пер-
винні перетворювачі, виконавчі пристрої, то-
що), візуалізації та контролювання ТП; 
6) інтегроване програмне середовище Borland 
C++ Builder для реалізації інтерфейсу користу-

вача, контролювання інформаційного обміну 
між усіма підсистемами, реалізації СППР та 
решти програмних модулів ІСК (згідно зі схе-
мою рис. 1). 

У цілому ІСК реалізовано із застосуванням 
поширеної архітектури типу «клієнт-сервер». 
Схема побудови містить 3 рівні: 
1) сервер БД; 
2) сервер додатків; 
3) прикладний (клієнтський). 

Узагальнена функціональна схема програм-
ної реалізації ІСК наведена на рис. 2. При цьо-
му два перших рівні (БД та додатків) фізично 
розташовуються на промисловому сервері сис-
теми. Клієнтські робочі станції (диспетчера та 
технолога) використовують (запускають) від-
повідне програмне забезпечення безпосередньо 
з серверу додатків. Інформаційний обмін здійс-
нюється із мережі локального рівня (Industrial 
Gigabit Ethernet). 

Для контролювання низового рівня системи 
(датчики, первинні перетворювачі, виконавчі 
пристрої) застосовується мережа промислового 
рівня. Вона поєднує промисловий сервер із ни-
зкою контролерів (PLC), які, у свою чергу, ке-
рують устаткуванням локальних ТП. Аналогіч-
ним способом здійснюється інтеграція промис-
ловими підсистемами середнього рівня (MES). 

 

1. Сервер бази даних (MS SQL Server) 1. Програмне забезпечення АРМ
2. Сервер додатків: - SCADA "Контур ІІ"

- SCADA "Контур ІІ ОРС Сервер";
- Neuro Solutions;
- GeneHunter;
- СППР.

3. Маршрутизатор для зв'язку з ERP

…

Клієнтські робочі місця (ПрК):Промисловий сервер (ПрС):

PLCs MES  
Рис. 2. Функціональна схема програмного способу реалізації ІСК 
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Взаємодія з підсистемами верхнього рівня 
керування виробництвом (ERP) виконується із 
застосуванням корпоративної інформаційної 
мережі підприємства. При цьому в якості шлю-
зу можна застосовувати промисловий сервер 
ІСК або зовнішній маршрутизатор (router). 

Програмне ядро розташоване на промисло-
вому сервері. Інтелектуальна складова системи 
містить набір типових нейромережевих струк-
тур, що зібрані у вигляді окремих динамічних 

бібліотек (рис. 3). 
Такі бібліотеки вільно підключаються до 

програмного проекту ІСК шляхом застосування 
відповідних функцій АРІ. Аналогічним спосо-
бом підключаються алгоритми генетичної оп-
тимізації з динамічної бібліотеки Galib32.dll 
пакету GeneHunter. 

Решту програмних розробок у складі ІСК 
(включаючи інтерфейс, роботу з БД, роботу з 
функціями  візуалізації  та  контролю  ТП  АРІ 

 

 
A) 

 

 
B) 
 

 
C) 

Рис. 3. Набір типових нейромережевих структур Neuro Solutions, що призначені для створення динамічних біблі-
отек (DLL) ІСК: 

А) мережа на основі багатошарового персептрону із затримками сигналів на вході та виході, метод парамет-
ризації (навчання) – LM (алгоритм Левенберга); 

В) мережа із застосуванням радіально-базисних функцій (РБФ) з методом параметризації на основі одного з 
різновидів алгоритму backpropagation (momentum); 

С) повністю рекурентна мережа із затримками сигналів та методом параметризації на підставі застосування 
методу сполучених градієнтів. 
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SCADA «Контур ІІ» тощо) виконано з викорис-
танням інтегрованого середовища Borland C++ 
Bulder. 

Розроблений програмно-апаратний ком-
плекс ІСК (рис. 1-3) успішно пройшов промис-
лові випробування в умовах секції №6 РЗФ-1 
Новокриворізького ГЗК (зараз у складі ВАТ 
«АрселорМiттал Кривий Рiг») та секції № 2 
РЗФ-2 Південного ГЗК (м. Кривий Ріг) [18]. За 
результатами зазначених випробувань ком-
плекс рекомендований до впровадження. 

 
Аналіз одержаних результатів та напрями 

подальших досліджень 
Протягом моделювання із застосуванням 

вищезазначених нейроемуляторів та промисло-
вих випробовувань на вітчизняних ГЗК підхо-
дів інтелектуальної ідентифікації, нейрокеру-
вання, класифікаційного керування та еволю-
ційної оптимізації було доведено доцільність їх 
застосування для автоматизації ТП секції зба-
гачення в умовах нестаціонарності, нелінійнос-
ті, багатозв’язності та значного часового запіз-
нення. Основні висновки можуть бути зведені 
до наступного. 

1. На підставі застосування запропонованих 
у попередніх роботах принципів ідентифікації, 
автоматизованого інтелектуального керування 
та алгоритмів оптимізації ТП збагачення магне-
титових кварцитів розроблена загальна струк-
турна схема прототипу ІСК технологічною лі-
нією (секцією) РЗФ, що призначена для прак-
тичної реалізації та випробувань у промисло-
вих умовах. 

2. У результаті аналізу потенційних техно-
логій створення сучасних інтелектуальних сис-
тем було з’ясовано, що практичну реалізацію 
нейромережевих структур у складі ТП доцільно 
здійснити шляхом застосування програмної 
імітації (нейроемуляції) або з використанням 
апаратних рішень на основі поширених нейро-
чипів. 

3. Програмна реалізація нейромережевих 
блоків ІСК із застосуванням нейроемулятору 
типу Neuro Solution показала більшу гнучкість 
при синтезі та при переналаштуванні. 

4. Розрахунок економічної ефективності 
впровадження ІСК в умовах секції РЗФ з річ-
ним обсягом продуктивності переробки за ру-
дою 1,2 млн. т при збільшенні виходу (за раху-
нок стабілізації) сумарного концентрату на 
0,3%, капітальних витратах 600 тис. грн., дода-
ткових експлуатаційних витратах 100 тис. грн. 

показує, що інтегральний річний економічний 
ефект складає 1,23 млн. грн., строк окупності 
проекту 0,6 року [1]. 

Результати досліджень та розробок, що здій-
снені протягом виконання робіт [1-7], дозволя-
ють сформулювати такі потенційно перспекти-
вні напрями розвитку інтелектуальних систем у 
гірничій галузі (напрями подальших дослі-
джень даного питання). 
- обґрунтування, створення та адаптація інте-
лектуальних методів ідентифікації та керування 
в умовах інших ТП та підрозділів ГЗК (дроби-
льне, агломераційне та окомкувальне виробни-
цтво); 
- реалізація інтелектуального керування на 
інших рівнях МЕК1131 (MES, ERP) для РЗФ та 
суміжних підрозділів комбінату та ГЗК у ціло-
му; 
- створення гібридних (інтегрованих) ІСК 
(наприклад, продукційних нейронечітких то-
що); 
- визначення оптимального інтервалу дискре-
тизації при реалізації нейронечітких структур 
ідентифікації та автоматизованого керування в 
умовах процесів збагачувальної технології; 
- вдосконалення методів еволюційної оптимі-
зації параметрів нейрокібернетичних моделей 
ТП збагачення магнетитових кварцитів та про-
цедур автоматичної класифікації з метою під-
вищення їх ефективності; 
- вдосконалення алгоритмів параметризації 
інтелектуальних структур з метою підвищення 
їх продуктивності та обчислювальної робастно-
сті. 
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сом. 

Для нелинейного многомерного объекта на при-
мере технологического процесса обогащения желез-
ной руды предложена структурная схема интеллек-
туальной системы управления вышеуказанным ком-
плексом. Обоснованы способы аппаратной и про-
граммной реализации интеллектуальной системы 
управления. Проанализированы возможности про-
граммных сред наиболее распространенных нейро-
эмуляторов на предмет возможности реализации 
предложенных структур. На основе применения DLL- 
технологии программной среды нейроэмулятора 
Neuro Solutions разработаны схемы программно-
технической реализации интеллектуальной системы 
управления в разных базисах, которые были успешно 
испытаны в реальных промышленных условиях ком-
плексов обогащения. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  И  ФОРМАЛЬНАЯ  МОДЕЛИ  СИСТЕМ 
С  СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  АРХИТЕКТУРОЙ 

В работе предложены концептуальная и формальная модели систем, в которых применяется 
концепция сервис-ориентированной архитектуры. Концептуальная модель имеет два независи-
мых уровня: один – с использованием традиционного управления, другой – на основе сервисов. 
Формальная модель построена на базе теоретико-множественного подхода для анализа коор-
динации в иерархических многоуровневых системах и может быть использована как дополне-
ние к математической модели иерархических многоуровневых систем для совместного иссле-
дования, как принципов координации, так и принципов предоставления сервисов в этих систе-
мах. 

Conceptual and formal models of systems applying the concept of service-oriented architecture are 
offered. The conceptual model represents two independent levels: one – with usage of conventional 
control, another – on the basis of services. The formal model is created on the basis of set-theoretical 
approach for the analysis of coordination in hierarchic multilevel systems and can be used as an addi-
tional tool to mathematical model of hierarchical multilevel systems for joint research of principles of 
both coordination, and service providing in these systems. 

Введение 
Высокие темпы изменений в современном 

бизнесе (разработке, производстве, предостав-
лении услуг) в условиях жесткой конкуренции 
требуют быстрой реструктуризации организа-
ций, изменения состава и интеграции участни-
ков для оптимизации показателей бизнеса (сто-
имости, качества, времени и т.п.). В этих 
условиях в кооперацию включаются как участ-
ники, которые являются структурными подраз-
делениями в рамках существующего предпри-
ятия, так и те, которые могут, благодаря суще-
ствующим средствам коммуникаций (напри-
мер, Internet), находиться географически в лю-
бой точке мира. Отсюда возникло понятие вир-
туальной организации, участники которой мо-
гут интегрироваться динамически и, при этом, 
быть распределенными в пространстве и вре-
мени. Современные информационные техноло-
гии (IT-технологии) позволяют создавать такие 
кооперации, в частности, используя Web-
сервисы. Огромное значение в этой связи полу-
чила концепция сервис-ориентированной архи-
тектуры (Service-Oriented Architecture, SOA). 

Существует множество определений SOA, 
которые акцентируют различные, как техниче-
ские, так и организационные аспекты SOA. Вот 
одно из них. SOA – это каркас для интеграции 

бизнес-процессов и поддерживающей их IT-
инфраструктуры в форме безопасных, стандар-
тизированных компонент (служб), которые мо-
гут использоваться многократно и комбиниро-
ваться для адаптации к изменению приоритетов 
в бизнесе [1]. В данной работе мы будем иметь 
в виду, что технической основой SOA чаще 
всего являются Web-службы или Web-сервисы, 
удовлетворяющие профилю стандартов WS-I 
(Web Services Interoperability) и эталонной мо-
дели SOA консорциума OASIS [2] и которые 
можно использовать в кооперации для органи-
зации некоторого бизнес-процесса. 

Отметим, что понятия процесса и сервиса в 
SOA довольно трудно различить. Действитель-
но, реализация сервиса также осуществляется в 
ходе некоторого процесса. С другой стороны, 
многократно повторяющийся процесс можно 
оформить в виде сервиса. Будем все же отли-
чать процессы и сервисы, подразумевая под 
процессом такой вид деятельности, который 
используется в одном контексте и служит для 
достижения некоторой основной цели коопера-
ции. Под сервисом будем понимать вид дея-
тельности, который может использоваться мно-
гократно, в разных контекстах, т.е. для множе-
ства коопераций и различных процессов [1]. 

Для однозначного употребления понятия 
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кооперация будем считать, что кооперация – 
это сообщество независимых участников, рабо-
тающих вместе для достижения некоторой це-
ли. 

Параллельно с обычным, графическим пред-
ставлением структур сущностей и их взаимо-
связей в виде блок-схем в статье используются 
нотация и графические обозначения языка 
UML 2, в частности, принятые в стандарте SOA 
Specification for the UML Profile (SoaML) кон-
сорциума OMG [3]. Это даст возможность чи-
тателю оценить возможности UML и сравнить 
их с возможностями традиционной и формаль-
ной нотаций. 

 
Постановка задачи 
В настоящее время для описания методов 

использования концепции SOA применяются 
структурные схемы, обычный текст и, в луч-
шем случае, графические обозначения языка 
UML [3]. Это приводит к неоднозначностям в 
описаниях и определениях требований к коопе-
рациям, построенных на базе SOA. В данной 
работе ставится задача выполнить математиче-
скую формализацию описания организации 
коопераций, использующих SOA, которая по-
зволила бы строго, вне зависимости от пред-
метной области, для которой создается коопе-
рация, анализировать ее структурные свойства, 
математически обосновывать структурные ре-
шения с применением SOA. 

В работе принят подход, аналогичный пред-
ложенному в известной работе М. Месаровича, 
посвященной иерархическим системам [4], а 
именно, аппарат теории систем на теоретико-
множественном уровне. Это объясняется ус-
пешным применением этого подхода на протя-
жении долгого времени для анализа сложных 
многоуровневых технических и организацион-
ных систем. 

Итак, определим систему S  как отображе-
ние произведения множества некоторых внеш-
них, вышестоящих по отношению к системе 
целей G  и множества сигналов обратной связи 
Z от процесса P  на множество управляющих 
сигналов M , поступающих от управляющей 
системы к процессу (рис.1): 

MZGS →×: .    (1) 

Будем представлять процесс P  как отображе-
ние произведения множества внешних воздей-
ствий X  и множества управляющих сигналов  

 

Рис.1. Исходная модель взаимодействия системы и 
процесса 

M  от системы S  на множество результатов 
процесса Y : 

YMXP →×: .   (2) 

Однако, в системах использующих SOA, их 
составные части могут взаимодействовать не 
только посредством управляющих сигналов и 
сигналов обратной связи. Составные части сис-
темы могут взаимодействовать также в виде за-
просов и ответного предоставления сервисов 
(услуг). В этом случае выразим систему как два 
отображения: 

MZGS →×:1  и ARGS →×:2 ,  (3) 
а процесс – в виде отображения 

YAMXP →××: ,  (4) 
где R  и A , соответственно, множества запро-
сов сервисов и ответов сервисов. 

Заметим, по сути, мы выполнили стратифи-
кацию в описании системы, которую можно 
интерпретировать как разбиение сложной сис-
темы на уровни описания или абстрагирования, 
или семейство моделей. Таким образом, два 
отображения (3) – это два уровня описания сис-
темы: с точки зрения управления и сервисов. 

Если рассматривать кооперацию участников 
для организации некоторого процесса, то всех 
участников, предоставляющих сервисы, можно 
разбить на три класса: 
1. Участник предоставляет сервисы только по 
указанию (под управлением) вышестоящего 
координирующего органа (ВКО) для достиже-
ния цели ВКО. Цель исполнителя сервиса при 
этом совпадает (или согласована) с целью ВКО. 
2. Участник предоставляет сервисы не только 
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под управлением ВКО. Т.е. один или несколько 
сервисов он предоставляет в соответствии с це-
лями ВКО, а остальные – руководствуясь соб-
ственными целями. В этом случае, например, 
часть прибыли данного участника зависит от 
некоторого ВКО, остальная прибыль может за-
висеть от других ВКО или только от собствен-
ной деятельности. 
3. Участник имеет только свои цели, его не ин-
тересуют цели каких либо коопераций и у него 
нет ВКО. Он просто, благодаря своим целям 
(интересам), предоставляет свой сервис (сервис 
пользуется спросом). 

В последнем случае система объединяет в 
кооперацию участников, усилиями которых 
осуществляется процесс P . Очевидно, что 
кооперация участников может представлять со-
бой как совокупность подразделений предпри-
ятия, так и виртуальную организацию, или да-
же их различные комбинации. 

Пример верхнего уровня архитектуры коо-
перации в виде UML-диаграммы показан на 
рис.2. Архитектура демонстрирует как незави-
симые участники, обозначенные стереотипом 
«Participant», работают вместе для дости-
жения некоторой цели, например, предоставле-
ния некоторого сервиса. Вместе с тем, сами 
участники также могут иметь архитектуру коо-
перации, как например, сервис, помеченный на 
рис.2 стереотипом «ServiceContract». Та-
ким образом, назначение диаграммы коопера-
ции заключается в том, чтобы показать, какие 
сущности участвуют в процессе для достиже-

ния совместного результата (в стандарте OASIS 
[2] "Эталонной модели SOA" это называется 
эффектом в реальном мире). Ключевым в SOA 
является понятие контракта, который пред-
ставляет собой набор терминов, описания ро-
лей участников, условий, соглашений, интер-
фейсов, хореографию взаимодействия участни-
ков для обеспечения определенного сервиса, 
другими словами – это полная спецификация 
сервиса. 

Предполагается, что участники предостав-
ляют и используют сервисы, часть из которых 
представляет реализации соответствующих ди-
сциплин процесса. 

 
Концептуальная модель 

Будем говорить об основных (ключевых) сер-
висах, т.е. о сервисах, которые обязательно не-
обходимы для организации процесса. Учиты-
вая, что реализация или осуществление сервиса 
– это тоже процесс, к ключевым сервисам бу-
дем относить те, без которых невозможно осу-
ществить процессы и другие сервисы, также 
необходимые для процесса. Заметим, что в 
кооперации могут участвовать и дополнитель-
ные (не ключевые) сервисы, например, улуч-
шающие качество, ускоряющие процесс, обес-
печивающие безопасность, удобство, докумен-
тирование и т.п. Таким образом, далее, говоря о 
сервисах, мы будем подразумевать только клю-
чевые сервисы. 

   
Рис.2. Модель кооперации участников с использованием сервисов 
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Очевидно, что процесс может использовать 
множество сервисов. Также и каждый сервис 
может использовать множество других серви-
сов. Это порождает сложные топологии (хорео-
графии) взаимодействия процесса с сервисами, 
сервисов с другими сервисами, такие как дре-
вовидные, циклические, линейные и т.д. Эти 
топологии сервисов могут быть предметом 
других исследований. Здесь же ставится задача 
выделения основных свойств взаимодействия 
между процессом и сервисами, поэтому мы 
рассматриваем двухуровневую систему так, как 
это показано на рис.3, где ir  – множество век-
торов запросов к i -му сервису, а is  – множест-
во векторов результатов i -го сервиса. 

Сделаем несколько пояснений к рассматри-
ваемой модели. Поскольку может иметься 

1>n  сервисов, непосредственно предостав-
ляющих результаты процессу P , и 1>n  сер-
висов, необходимых для реализации других 
сервисов, то под is  подразумевается элемент 
декартова произведения inii SSS ××=  ... 1  и под 

ir  – элемент, принадлежащий множеству 

inii RRR ××=  ... 1 . В предлагаемой модели пока 
не будет рассматриваться роль сигналов-
запросов сервисов, поскольку мы ставим целью 
исследование структурных свойств систем с 
использованием архитектуры SOA и конечный 
результат процесса в этом случае зависит толь-
ко от результатов сервисов. 

На рис.4 показано UML-представление мо-
дели предоставления сервисов, где сущности 
модели – сервисы и процесс изображены в виде 
компонент, а отношение зависимости между 
ними помечено стереотипом «use», такое 
представление подчеркивает, что с технической 
точки зрения отдельные сервисы реализуются, 
как правило, в виде программных компонент, 
выполняющих конкретные функции или задачи 
для кооперации. 

Таким образом, в качестве концептуальной 
модели кооперации с использованием SOA или 
системы с сервис-ориентированной архитекту-
рой принята двухуровневая иерархическая мо-
дель системы, причем сервисы, непосредствен-
но взаимодействующие с процессом, будем на-
зывать сервисами первого уровня, а сервисы, 
необходимые для сервисов первого уровня, – 
сервисами второго уровня. 

 
 
Рис.3. Иерархическая модель предоставления сер-
висов 
 

Сервис S2

Сервис S1

Процесс P

<<use>

<<use>

 
 
Рис.4. UML-представление иерархической модели 
предоставления сервисов 
 
Формализация 
Определим ( )Ss  , Π  для всех пар ( )Ss  , , где 

S  – произвольный сервис, как предикат " s  – 
есть результат сервиса S ", т.е. предикат 

( )Ss  , Π  является истинным тогда и только то-
гда, когда S  – сервис, а s  – результат этого 
сервиса. 

Будем говорить, что сервисы первого уровня 
используют сервисы второго уровня тогда и 
только тогда, когда справедливо предложение 
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( )( ) ( )( ) ( )( )[ ]222211112  , & , , rSssrSsss ΠΠ∃∃ .   (5) 
Это предложение утверждает, что сервис 

второго уровня 2S  действительно предоставля-
ет результат 2s  и он действительно необходим 
для реализации результата 1s  сервисом 1S . 

С учетом принятой концептуальной модели 
из предложения (5) можно исключить перемен-
ные ir , тогда его можно записать в более про-
стом виде: 

( )( ) ( )( ) ( )[ ]2221112  , & , SssSsss ΠΠ∃∃ . (6) 
Для того чтобы иметь возможность оцени-

вать воздействие сервиса второго уровня непо-
средственно, эксплицитно на результат сервиса 
второго уровня, свяжем результат сервиса пер-
вого уровня с результатом сервиса второго уро-
вня следующим условием 

( ) ( ) ( )21122  ,   , sssSs ΡΠ ∃⇔ ,  (7) 

где предикат ( )21  , ssP  определен для всех пар 
( )21  , ss ∈ 21 SS × . 
Условие (7) утверждает, что 2s  тогда и 

только тогда удовлетворяет сервис 1S , когда 
существует такой результат 1s  сервиса 1S , что 
предикат ( )21  , ssP  является истинным. 

Теперь условие (6) можно записать как 
предложение 

( )( ) ( )( ) ( )[ ]2121112  , & , sssSsss ΡΠ∃∃ ,  (8) 
которое выражает воздействие сервиса второго 
уровня непосредственно на результат сервиса 
первого уровня. 

Согласно нашей концептуальной модели 
только сервис первого уровня 1S  непосредст-
венно воздействует на процесс P . Благодаря 
этому, в процессе реализуется некоторая по-
лезная функция ( )1sf . И в этом имеется "за-
слуга" сервиса 2S . 

Этот факт зафиксируем с помощью предло-
жения 
( )( ) ( )( ) ( )( )[ ]2121112  , & , SsfsSsss ΠΠ∃∃ ,     (9) 

которое утверждает, что сервис 2S  воздейству-
ет на сервис 1S  таким образом, что результат 
последнего удовлетворяет процесс P  в части 
реализации некоторой функции ( )1sf . 

Для успешной работы кооперации, исполь-
зующей концепцию SOA, в осуществлении не-

которого процесса необходимо, чтобы все сер-
висы были согласованы между собой и с про-
цессом, для которого они применяются. Рас-
сматривая пока такую кооперацию как двух-
уровневую, можно сформулировать предложе-
ние 

( )( ) ( )( ) ( )[ ]⇒∀∀ 2121112  , & , { sssSsss PΠ  

( )( ) ( )( )[ ]} , & , 21211 SsfsSs ΠΠ , (10) 
которое утверждает, что сервисы первого уров-
ня удовлетворяют процесс всякий раз, когда 
сервисы второго уровня удовлетворяют серви-
сы первого уровня. Назовем это предложение 
постулатом сатисфакции для двухуровневой 
системы с SOA. Оно подчеркивает, что в рас-
сматриваемой системе все сервисы второго 
уровня должны удовлетворять все сервисы 
первого уровня и все сервисы первого уровня 
должны удовлетворять процесс в целом. Заме-
тим, что этот постулат не зависит от проблемы, 
которая решается для каждой конкретной коо-
перации (например, проблема оптимизации за-
трат, сокращение издержек и т.д.), и может 
быть применен для любой области деятельно-
сти, где используется SOA. Пользуясь логиче-
ским выводом, можно показать, что постулат 
сатисфакции преобразуется в более компакт-
ный вид: 

( )( ) ( )( ) ( )[ ]⇒∀∀ 2121112  , & , { sssSsss PΠ  
( )( )} , 21 SsfΠ .   (11) 

Неформально постулат можно интерпрети-
ровать и таким образом: сервисы второго уров-
ня удовлетворяют процесс тогда, когда они 
удовлетворяют сервисы первого уровня. В этом 
случае цели сервисов второго уровня совпада-
ют с целями сервисов первого уровня в части 
обслуживаемого процесса. 

Отметим, что постулат сатисфакции – это 
лишь условие того, что кооперация, организо-
ванная на основе сервисов для осуществления 
некоторого процесса, дееспособна, поэтому по-
стулат должен обязательно выполняться (быть 
истинным) при формировании такой коопера-
ции. Конкретный вид предикатов ( )21  , ssΡ  и 

( )( )21  , SsfΠ  будет зависеть от стратегий ВКО, 
в частности, это могут быть условия, исполь-
зуемые для оценки точности достижения ре-
зультата процессом или степени согласованно-
сти сервисов с целью оптимизации структуры 
кооперации. 
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Выводы 
Таким образом, в работе предложены кон-

цептуальная и формальная модели кооперации 
участников для выполнения бизнес-процесса с 
использованием концепции SOA. Концепту-
альная модель получена за счет стратификации 
понятия кооперации на независимые уровни, 
использующие управление и сервисы для орга-
низации кооперации. Формальная модель по-
строена по аналогии с применением теоретико-
множественного подхода для анализа коорди-
нации в иерархических многоуровневых систе-
мах в работе [4], однако в дальнейшем, может 
быть использована как дополнение к математи-
ческой модели иерархических многоуровневых 
систем для совместного исследования, как 
принципов координации, так и принципов пре-
доставления сервисов в этих и для этих систем. 
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У роботі запропоновані концептуальна і фор-
мальна моделі систем, в яких застосовується кон-
цепція сервіс-орієнтованої архітектури. Концепту-
альна модель має два незалежні рівні: один – з вико-
ристанням традиційного управління, інший – на ос-
нові сервісів. Формальна модель побудована на базі 
теоретико-множинного підходу для аналізу коорди-
нації в ієрархічних багаторівневих системах і може 
бути використана в якості доповнення до матема-
тичної моделі ієрархічних багаторівневих систем 
для сумісного дослідження як принципів коорди-
нації, так і принципів надання сервісів у цих систе-
мах. 
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У роботі розглядається підхід до побудови навчальної експертної системи, пов'язаної з пе-
ревіркою умінь студентів застосовувати на практиці отримані ними знання. Особливість підхо-
ду полягає в моделюванні альтернативних варіантів рішення задачі, яка ставиться перед студе-
нтом, перевірки ходу міркувань студента і надання підказок у разі невірних відповідей або не-
коректного вибору альтернатив рішення. 

The approach to construction of the training expert system is described in this work. The system 
is connected with check of students’ ability to put in practice received knowledge. Feature of the ap-
proach consists in alternative variants of a task solution design which is given to a student, of student 
arguments chain and granting of prompts in case of incorrect answers or an incorrect choice of deci-
sion alternatives. 

Вступ 
В даний час активно використовуються такі 

традиційні методи оцінки знань як заліки, іспи-
ти, колоквіуми, самостійні і контрольні роботи. 
Такий підхід вимагає істотних витрат часу, але 
не завжди дає адекватну оцінку знань, оскільки 
вона залежить від досвіду викладача і принци-
пів, якими він керується при оцінюванні. Вихо-
дом з ситуації, що склалася, може стати засто-
сування систем тестування на базі сучасних 
комп'ютерних технологій. Формалізованого 
підходу до створення сценарію тестів, що да-
ють можливість отримати повну інтегральну 
оцінку, не існує і, як правило, ця робота зво-
диться до відбору деякої сукупності питань з 
набором фіксованих відповідей. Якість тесту 
визначається підбором питань і, відповідно, 
об'єктивність оцінки, отриманої при викорис-
танні такого тесту, багато в чому залежить від 
досвіду викладача, що складав сценарій тесту-
вання. Слід також відзначити, що існуючі тес-
ти, як правило, орієнтовані на оцінку рівня 
знань. У зв'язку з цим розробка навчальних си-
стем, направлених на оцінку умінь, є актуаль-
ним завданням. При оцінці знань побудованої 
за принципом експертної системи проводиться 
опитування студента так, що кожне наступне 
питання залежить від відповіді на попереднє. 
Такий метод оцінки знань є методом адаптив-
ної діагностики і дозволяє оцінити застосуван-
ня знань студентом при вирішенні конкретних 

завдань. 
 
Особливості завдання оцінки умінь 
Перевірка умінь зазвичай зв'язується з мож-

ливістю застосування отриманих знань з прак-
тики або при вирішенні завдань певного класу. 
Особливість завдання перевірки умінь полягає 
в тому, що система повинна уміти не тільки 
аналізувати остаточні результати рішення, але і 
уміти давати оцінку міркуванням студента. В 
зв'язку з цим при побудові системи оцінки 
умінь необхідно вирішити наступні проблеми: 
1. Формалізувати процес ухвалення рішень 
викладача і студента. 
2. Розробити методику оцінки рішення як про-
цесу міркувань. 
3. Вибрати метод представлення знань. 
4. Визначити контекстні зв'язки етапів рішення 
з методичним матеріалом. 

Для вирішення цих проблем як концептуа-
льна основа використовувався підхід, заснова-
ний на декомпозиції завдання у вигляді графа 
І - АБО, з вершинами які визначають зміст під-
задач, альтернативні варіанти їх рішення, ре-
зультати, а також вагу варіанту і результату. 
Коренем графа є опис початкового завдання у 
вигляді: "дано:", "визначити:", а термінальні 
вершини - результати. 

Оцінка рівня умінь здійснюється експерт-
ною системою, що складається з трьох основ-
них модулів: АРМ (автоматизоване робоче міс-
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це) викладача і АРМ студента і власне експерт-
ної системи. АРМ викладача призначене для 
розробки альтернативної схеми рішення деякої 
задачі. Дана схема дозволяє декомпозувати за-
вдання на підзадачі, включаючи і невірні, і не 
зовсім доцільні (наприклад з погляду об'єму 
або точності обчислень) варіанти рішень підза-
дач. З кожним варіантом рішення пов'язана йо-
го вага (оцінка варіанту). Крім того, кожен не-
вірний або не зовсім доцільний варіант має по-
силання на певний методичний матеріал з даної 
навчальної дисципліни. У загальному випадку 
варіантом рішення є метод або спосіб вирішен-
ня конкретної підзадачі. Результати розробки 
альтернативної схеми, після певної обробки, 
утворюють базу знань експертної системи. 
АРМ студента дозволяє вирішувати задачу в 
покроковому режимі з можливістю вибору ва-
ріанту рішення і введення проміжних і підсум-
кових результатів рішення. У функції експерт-
ної системи входить: аналіз вибору варіантів 
рішення і отриманих проміжних результатів, 
підсумкова оцінка рішення задачі, організація 
посилань на методичний матеріал у разі непра-
вильного рішення, невірного або не зовсім вір-
ного варіанту рішення, невірних результатів 
при правильному виборі варіанту. 

 
Вибір методу представлення знань 
При розробці експертної системи оцінки 

умінь були враховані наступні особливості ух-
валення рішень і взаємодії з комп'ютерними 
засобами: 
- викладач повинен мати можливість форму-
лювання процесу рішення задачі на основі еле-
ктронної форми; 
- хід міркувань студента і результати рішення 
фіксуються в рамках розробленої викладачем 
електронної форми процесу рішення задачі; 
-  при оцінці умінь система використовує кон-
текст ухвалення рішень, пов'язаний з обробкою 
неточної, неповної і недостовірної інформації. 

Отже, облік людини, як суб'єкта ухвалення 
рішень, є найважливішим чинником при проек-
туванні експертних систем в подібних галузях. 
Очевидно, що різні люди можуть ухвалювати 
різні рішення в одній і тій же ситуації, по різ-
ному її оцінювати і відповідно реагувати. У та-
кому разі експертна система повинна стати іні-
ціативним асистентом студента, надаючи йому 
допомогу на підставі не тільки його особистої 
системи переваг, але і практики вирішення по-

дібних завдань, що склалася. Проте реалізація 
цієї вимоги можлива тільки за наявності в сис-
темі засобів обробки такого роду неспецифіч-
них знань, а також різноманітних засобів пояс-
нення отримуваних висновків, переважно в об-
разній формі. 

Вказані чинники лежать в основі вимог до 
інструментального середовища для створення 
експертних систем. Особливо важливими є на-
ступні вимоги: 
1) ефективна, але достатньо проста мова пред-
ставлення знань; 
2) можливість опису нечіткості і неточності 
при представленні знань; 
3) максимально дружній інтерфейс; 
4) наявність засобів обробки нечітких і непов-
них знань. 

В результаті аналізу особливостей ухвален-
ня рішень і вимог до розробки експертної сис-
теми акцент був зроблений на створення ін-
струментальних засобів проектування експерт-
них систем продукційного типу з розширеними 
можливостями за представленням і обробкою 
знань. 

Не дивлячись на те, що сфера оцінки знань і 
умінь складна, і коректний опис цієї області не 
може ґрунтуватися лише на одному способі 
представлення знань, існує підмножина за-
вдань, природа яких така, що вони легко і при-
родно виражаються через набір, в загальному 
випадку, нечітких продукцій. 

Продукційна експертна система складається 
з безлічі незв'язаних між собою правил-
продукцій baPi →:  і множини фактів, що на-
копичуються в процесі роботи системи в робо-
чій пам'яті, або введених до сеансу роботи. Фо-
рмально продукційну експертну систему можна 
представити у вигляді трійки <А, Р, Q> [1],  
де }{ 1 naaA K=  - початкова множина фактів; 

}{ 1 mPPP K=  - набір правил експертної систе-
ми; }{ jqQ =  - множина запитів до користувача. 

Будь-яка продукція в Р має наступний вид: 
mkmisiii aaaopopaopaP  &  &     : 121 KK → , 

де op - це або &, або |; mia - новий факт, виве-
дений з умови isii aopopaopa      21 K . 

Щоб отримати факти ija  система посилає 
користувачеві запит: 

}||{ 21 jfjjj aaaq K= . 
Користувач, вибравши який-небудь факт 
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),,2,1 ( fia ji K= , активізує тим самим наступ-
ну альтернативу mq  за правилом: 

}||{ 21 msmmmji aaaqa K=→  
і продовжує вибір, поки не буде досягнута яка-
небудь мета, що є рішенням. 

База знань експертної системи описує зв'яз-
ки і співвідношення між об'єктами проблемної 
області і може містити наступні базові елемен-
ти [1]: 
1) дозволені значення об'єктів; 
2) питання; 
3) описувачі типів об'єктів; 
4) описувачі кількості значень об'єктів; 
5) правила. 

Дозволені значення об'єкту - це список зна-
чень, які вказаний об'єкт може приймати під 
час роботи ЕС (експертна система). Він опису-
ється таким чином: 
1) для символьних об'єктів рішен-
ня(ім'я_об'єкта)=значення1,..,значенняn, де зна-
чення1,..,значенняn відповідають jnj aa K,1  у 

запиті iq . 
2) для числових об'єктів указується діапазон 
значень рішення(ім'я_об'єкта)=[мін. значення, 
макс. значення].  

Крім того, в базі знань підтримується опис 
значень об'єктів за допомогою нечітких мно-
жин. 
рішення(ім'я_об'єкта)=значення1,..,значенняn; 
рішення(ім'я_об'єкта:значення1)= 
                               = kk vvv /,,/, / 1221111 µµµ K ; 
… 
рішення(ім'я_об'єкта:значенняn)= 
                               = kknnn vvv /,,/, / 2211 µµµ K . 
Тут ijµ  - ступені приналежності елементів 

базової шкали iv  нечіткому поняттю значення. 
При використанні даного варіанту опису об'єкт 
бази знань отримує лінгвістичне значення на 
підставі значення базової шкали, що вводиться. 
Крім того, генеруються оцінки достовірностей 
фактів. Даний варіант опису об'єктів дає мож-
ливість уявлення в базі знань лінгвістичних і 
нечітких змінних. 

Питання використовуються при отриманні 
від користувача значень об'єкту в тому випад-
ку, якщо це значення не може бути визначене 
механізмом логічного виводу на підставі існу-
ючого набору правил. Структура опису питання 
така: 

питання(ім'я_об'єкта)=текст_питання. 
При створенні бази знань розробник виділяє 

об'єкти, якими потім маніпулює в правилах ви-
воду. Для будь-якого об'єкту повинен бути за-
даний його тип. Виділено два допустимі типи, 
що характеризують спосіб використання об'єк-
тів: термінальний і службовий. 

За замовчуванням всі об'єкти є терміналь-
ними. Це означає, що їх імена можуть зустріча-
тися в текстах пояснень. Службові об'єкти - це, 
зазвичай, об'єкти, які вводяться для кращої 
структуризації, представлення якихось проміж-
них цілей, що з'явилися при декомпозиції про-
блемної області, і які не повинні подаватися 
користувачеві. 

Термінальні об'єкти - це об'єкти, які мають 
безпосереднє відношення до кінцевого резуль-
тату роботи ЕС [2]. Це, звичайно, мета самого 
високого рівня, а також всі інші об'єкти, зна-
чення яких необхідно повідомляти користува-
чеві при поясненні результату роботи ЕС. Для 
повідомлення, що деякий об'єкт володіє описа-
ним вище властивостями, використовуються 
описувачі типу об'єкту. Їх структура така:  
термінал (ім'я_об'єкта, повне_ім'я_об'єкта);  
нетермінал (ім'я_об'єкта). 
У першому описувачі другий аргумент - це 

текстовий рядок, який містить ім'я об'єкту в 
тому формулюванні, в якому він використову-
ється експертами в даній проблемній області. 
Це ім'я необхідне, оскільки воно бере участь у 
формуванні пояснень. 

Якщо розробникові необхідно представити 
об'єкт, який одночасно може мати декілька зна-
чень (з деякими мірами істинності), то слід 
описати цей об'єкт таким чином: 
Багатозначний (ім'я_об'єкта). 
Опис знань про наочну область здійснюєть-

ся за допомогою правил. Структура правила в 
загальному вигляді така: 

Правило N: якщо <список_першопричин>, 
то <список_заключень>, кд=<коефіці-
єнт_достовірності>, <текст_пояснення>; 

Тут: N – номер правила в базі знань; <спи-
сок_першопричин> відповідає лівій частині 
правила тобто isii aopopaopa      21 K . 

Кожне ija  – це пара наступного виду об'-
єкт<ор>значення, де <ор> це =,<>,>,<,>=,<=. 

Пари з'єднуються логічними операціями І, 
АБО, що виражаються за допомогою символів 
"і", "," ; 
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<список_заключень> – також список пар, 
але сполучених логічною операцією І; 

<коефіцієнт_достовірності> – число з ін-
тервалу [0,1], що характеризує ступінь довіри 
до зроблених висновків; 

<текст_пояснення> – текст довільної фор-
ми, що пояснює виконане правило. У тексті 
дозволені формальні підстановки, що запов-
нюються реальними значеннями об'єктів у про-
цесі логічного виводу. 

У записі правила коефіцієнт достовірності 
схвалюваного рішення і текст пояснення мо-
жуть бути відсутніми. У разі відсутності коефі-
цієнта достовірності він вважається рівним 1. 
Якщо відсутній текст пояснення, то для генера-
ції пояснення використовується структура са-
мого правила [3]. 

Інструментальна оболонка практично повні-
стю реалізує типову структуру, характерну для 
експертних систем. У її складі виділяються на-
ступні компоненти:  

1) база знань;  
2) база даних;  
3) локальна база даних;  
4) машина виводу;  
5) модуль пояснення;  
6) інтерфейс. 

Машина логічного виводу безпосередньо 
організовує логічне виведення значень об'єктів. 
Вона містить три базові модулі: 1) модуль пря-
мого виводу; 2) модуль зворотного виводу; 3) 
модуль обробки достовірностей. 

Робота модуля обробки достовірностей за-
снована на використанні алгоритмів комбіну-
вання нечітких свідоцтв, алгоритмів аналізу 
суперечливих даних і алгоритмів міркувань. 
Застосування даних алгоритмів дозволяє експе-
ртній системі організовувати міркування в не-

повній і суперечливій базі знань. 
 

Висновки 
Розглянутий підхід до побудови навчаючої 

експертної системи відкриває широкі можливо-
сті для впровадження систем оцінки умінь сту-
дента в навчальний процес. За допомогою тако-
го класу інтелектуальних систем можлива пе-
ревірка як здібностей студентів до застосування 
отриманих знань, так і оцінка їх міркувань у 
ході рішення завдань з практично будь-якої на-
вчальної дисципліни. 
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В работе рассматривается подход к построению 
учебной экспертной системы, связанной с провер-
кой умения студентов применять на практике полу-
ченные ими знания. Особенность подхода состоит в 
моделировании альтернативных вариантов решения 
задачи, которая ставится перед студентом, проверки 
хода размышлений студента и предоставления под-
сказок в случае неверных ответов или некорректно-
го выбора альтернатив решений. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:  НАУКА,  ПРАКТИКА 

Рассматриваются три составляющие образовательного процесса: интерактивность, автома-
тизация и дистанционность. Уточняются понятия видов дистанционного образования (ДО). 
Акцентируется внимание на соответствие систем дистанционного образования (СДО) основ-
ным международным стандартам. Предлагается формирование новой научной дисциплины – 
«Педагогическая кибернетика». 

Three education process constituents such as interactivity, automation, remotability are examined. 
Notions of different kinds of distance education are made more precise. Attention is focused on the 
correspondence of distance education system to primary international standards New scientific disci-
pline “Pedagogical cybernetics” is offered. 

Вступление 
В условиях современной технологической 

революции требуются миллионы высокообра-
зованных специалистов во всех областях дея-
тельности. Подготовить такое количество спе-
циалистов в системе традиционного аудиторно-
го обучения практически невозможно. Подоб-
ную задачу можно решать в рамках кибернети-
ческих систем дистанционного компьютерного 
образования. Широкий круг теоретических 
проблем и практических решений задач в об-
ласти автоматизации ДО, дидактических прин-
ципов обучения, психологии познавательных 
процессов, создания моделей учащихся и т.д. 
некоторые авторы объединяют терминами 
«Инженерная психология», «Инженерная педа-
гогика» [1,2]. Однако, на наш взгляд, инте-
гральная совокупность этих вопросов не струк-
турирована в рамках конкретной научной дис-
циплины. В этом плане предлагается в области 
проблем дистанционного образования ввести 
понятие «Педагогическая кибернетика», отра-
жающее формирующуюся научную дисципли-
ну, по типу известных направлений «Медицин-
ская кибернетика», «Биологическая кибернети-
ка». Содержание подобной дисциплины можно 
сформулировать следующим образом: «Педаго-
гическая кибернетика – это система знаний и 
практических принципов формирования и ис-
пользования стандартов построения «Баз дан-
ных» (БД), «Баз знаний» (БЗн), их структур, 
интерфейсов в совокупности с педагогически-
ми методиками создания учебных курсов и сис-
тем тестирования учащихся в локальных и рас-

пределенных глобальных системах дистанци-
онного образования». Терминология в данной 
области окончательно не установилась. Так, 
например, понятие «Дистанционное обучение» 
является шире понятия «Дистанционное обра-
зование», ибо можно дистанционно отрабаты-
вать знания и умения во многих областях дея-
тельности, не связанных с получением дипло-
мов и свидетельств о получении какой-либо 
специальности. 

 
Анализ составляющих образовательного 

процесса и их классификация 
В понятии ДО предлагается выделить две 

технологические и методологические состав-
ляющие: СДО прямого доступа (СДОПД) и 
СДО удаленного доступа (СДОУД). Специали-
стами в области ДО высказываются две основ-
ные точки зрения на содержание этих понятий. 
Первая – ДО обязательно должно базироваться 
на развитых системах тестирования и распола-
гать доступом из удаленных регионов. Вторая, 
более либеральная, предусматривает диалекти-
ческий подход, полагая, что ДО имеет свой не-
прерывный путь развития с постепенными пе-
реходами от традиционного заочного образова-
ния к системам удаленного доступа полностью 
автоматизированных распределенных систем 
ДО. Авторы второго подхода полагают, что 
элементы ДО зародились еще до появления со-
временных средств автоматизации учебного 
процесса. Таковым было традиционное заочное 
обучение: учебные пособия, задания, домашние 
контрольные работы, которые выдавались или 
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высылались учащимся на бумажных, а позже – 
электронных носителях. Соответственно, отче-
ты по заданиям и контрольным работам могли 
высылаться студентами-заочниками по местам 
обучения. 

Интерактивность – это наличие диалога ме-
жду обучающимся и преподавателем. Любая 
форма как традиционного, аудиторного, заоч-
ного, так и современного автоматизированного 
ДО является интерактивной. Автоматизация 
образования – использование в учебном про-
цессе технических средств, основу которых се-
годня составляют персональные компьютеры 
(ПК) в сочетании с системами Интер-
нет/Интранет и электронной почты. Высшей 
формой автоматизированного обучения (АО) 
являются «Виртуальные учебные центры» [3,4], 
в которых диалог «обучаемый ↔ преподава-
тель» практически заменятся диалогом «обу-
чаемый ↔ ПК», а время поступления, интен-
сивность обучения и его продолжительность 
выбирает сам учащийся. В  системе АО суще-
ственную роль играют новые субъекты учебно-
го процесса: ТЬЮТОР и АДМИНИСТРАТОР 
сети СДО. Тьютор – это преподаватель-
методист в своей предметной области, имею-
щий навыки обслуживания информационных 
сетей. Он организует диалог в системе «студент 
↔ ПК», одновременно наблюдая как за учеб-
ной деятельностью студента, так и за функцио-
нированием и развитием «Базы знаний», раз-
вернутой на сервере сети или серверах распре-
деленной системы ДО. Администратор сети ДО 
наблюдает и организует работу «Базы данных», 
которая моделирует деятельность и личностные 
характеристики студента в процессе его обуче-
ния. В БД поступает информация о рынке тру-
да, вакансиях и запросах менеджеров компаний 
по подбору персонала. Одновременно компа-
нии формируют и требования к профилям и 
уровням подготовки требуемых специалистов. 
Эти требования анализируют тьюторы, пере-
дающие их обобщенные характеристики руко-
водству и преподавателям базовых учебных за-
ведений сети ДО [3,4,5].  

Под автоматизированной СДОПД будем по-
нимать интерактивную систему «сту-
дент ↔ ПК ↔ преподаватель», структурная 
схема которой представлена на рис.1. В даль-
нейшей терминологии слова «учащийся», 
«обучаемый» и т.д. заменим одним термином – 
«студент». Связи 1…5 характеризуют варианты 
непосредственного взаимодействия субъектов  

 
 

 
 

Рис.1. СДО прямого доступа 
 
 

 
 
Рис. 2. СДО удаленного доступа 
 

образовательного процесса: «студент ↔ ПК ↔ 
преподаватель». Базы данных и Базы знаний 
системы могут быть реализованы как на от-
дельных ПК, так и в локальной сети учебного 
подразделения, где БД и БЗн размещаются на 
сервере. Студент получает учебные материалы 
от ПК или обращается к нему с вопросами по 
учебным материалам и тестированию знаний 
(связи 1, 2). Преподаватель может наблюдать и 
корректировать деятельность студента как с 
сервера локальной сети учебного заведения или 
подразделения (связи 3, 4), так и непосредст-
венно общаться со студентом, работающем на 
ПК (связь 5). 

Под автоматизированной СДОУД будем по-
нимать аналогичную интерактивную систему, 
структурная схема которой представлена на 
рис.2. Отличие заключается в том, что в СДО-
УД студенты, преподаватели и компьютеры 
связаны через Интернет, радио, телефонные и 
другие линии связи. Современные ноутбуки со 
встроенными системами аудио-видеосвязи по-
зволяют реализовать прямое общение «препо-
даватель ↔ студент» как с учетом информации 
БД/БЗн учебного заведения, так и в режиме ин-
дивидуальных импровизаций преподавателя. В 
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системах удаленного дистанционного образо-
вания учебник как основной источник знаний 
теряет свое приоритетное значение, уступая 
место специальным учебно-методическим по-
собиям. Эти пособия существенно отличаются 
от учебников для традиционного аудиторного 
обучения [1,2]. На начальных этапах работы в 
СДО студенту должны быть предоставлены ме-
тодические пособия по общим принципам ра-
боты в СДО независимо от выбранной специ-
альности и пособия по специфике освоения вы-
бранной специальности и ее дисциплин. Пре-
подаватели, формирующие учебные курсы для 
БЗн, должны овладеть как пособиями по прин-
ципам работы в СДО, так и пособиями по спе-
цифике составления учебных курсов и систем 
тестирования знаний по данной специальности 
и в данной предметной области [1]. Программ-
ные оболочки для написания учебных курсов и 
систем тестирования БЗн, их структуры, ин-
терфейсы, равно как и оболочки БД должны 
использовать международные стандарты, осно-
ву которых составляет стандарт «SCORM» [5].  
На начальных этапах развития СДО  получили 
распространение упрощенные системы тести-
рования в виде выбора правильных ответов на 
поставленные вопросы. Разработка систем тес-
тирования, ориентированных на развитие твор-
ческого мышления, умения находить, форму-
лировать и решать задачи в данной области 
знаний и практической деятельности является 
одной из ключевых проблем развития дистан-
ционного образования.  

В конце 90-х годов в США и Европе нача-
лось системное обобщение инициатив разра-
ботки платформ ДО с целью объединения и 
развития стратегий различных организаций в 
области создания СДО, тренажеров, объедине-
ния вузов и коммерческих предприятий в еди-
ную глобальную, распределенную Интер-
нет/Интранет информационную систему. Соз-
дание стандарта SCORM (Sharable Content Ob-
ject Reference Model) [5] явилось первым шагом 
на пути развития концепции ADL (Advanced 
Distributed Learning) в США. В его разработке 
участвовали Правительство, Министерство 
обороны, крупнейшие корпорации Америки. 
Цель разработки – создание структурно и про-
граммно совместимых тренажеров, СДО и про-
грамм подготовки и переподготовки кадров. 
Одновременно развивалась концепция Консор-
циума Всемирного Образования, названная 
IMS (IMS Global Learning Consortium), – гло-

бальный консорциум развития национальных 
учебных инфраструктур, включающий более 
1600 колледжей и университетов и более 150 
корпораций. Области исследований обоих про-
ектов во многом совпадают не только друг с 
другом, но и с упомянутыми ниже аналогич-
ными проектами Евросоюза. Достаточно ус-
ловно можно указать на то, что ориентация 
ADL – создание универсальных средств разра-
ботки образовательных сред и программ, ори-
ентация IMS – разработка универсальных са-
монастраивающихся моделей учащихся для ин-
дивидуализации дистанционного обучения са-
мих учащихся, запросов работодателей и выбо-
ра ими работников по результатам индивиду-
ального обучения. 

Аналогичные проекты в Европе разрабаты-
вались под эгидой IEEE (Institute of Electrical 
and Electronic Engineers) – «Институт Электро-
ники и Электронной Инженерии», делегиро-
вавшего полномочия в создании стандартов 
СДО комитету LTSC (Learning Technology 
Standards Committee), получившему шифр про-
екта – Project P-1484.xx. Архитектура СДО, по-
строенных по стандартам Р-1484, создавалась в 
рамках проекта LTSA (Learning Technology Sys-
tems Architecture). Основное различие проектов 
ADL/IMS и IEEE в том, что первый более ори-
ентирован на разработку содержательности мо-
дулей СДО и их глобальных взаимодействий; 
второй – на универсальную архитектуру 
(структуру) СДО. 

Среди многочисленных предложений в об-
ласти реализации СДО на постсоветском про-
странстве можно выделить универсальный про-
ект компании «Информационные системы» (In-
formab) – Virtual University («Виртуальный 
университет»), использующий платформу 
«Creative community». Компания «Информаб» 
разрабатывает портальные решения корпора-
тивных информационных систем и прикладных 
решений образовательных систем на основе 
Интернет-технологий с учетом международных 
стандартов. Используя унифицированные сис-
темы для портальных решений  с единым 
ядром технологии Creative Community, выпол-
няется разработка специальных модулей по 
требованиям заказчика и их интеграция с об-
щим ядром системы. Технологии «Виртуаль-
ный университет» поддерживают международ-
ные стандарты, обеспечивают единство инфор-
мационных потоков внутри учебного заведения 
как в системах СДОПД, так и для СДОУД. Не-
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посредственно для формирования обучающих 
курсов и систем тестирования знаний предла-
гаются многочисленные платформы, разраба-
тываемые как учебными заведениями, так и 
промышленными, учебно-методическими цен-
трами. Примерами таковых являются системы 
«Прометей», «Батисфера», «Конструктор тес-
тов Keep Soft», «Docent», «Экзаменатор» и дру-
гие. 

 
Заключение 
Развитие глобальных и локальных СДО 

стимулирует формирование новой научной 
дисциплины «Педагогическая кибернетика», 
имеющей иное название «Инженерная психо-
логия», как основы построения и внедрения 
стандартов для всех составляющих СДО и раз-
работки учебно-методического обеспечения их 
функционирования. 

Технические средства СДО достаточно раз-
виты. Их внедрение требует значительного фи-
нансирования, разработки новых  дидактиче-
ских принципов обучения, создания правовой 
базы. 

Создание и эксплуатация СДО требует учета 
единых международных стандартов, как для 
самих обучающих платформ, так и для их ин-
терфейсов. Определяющим является междуна-
родный стандарт SCORM. 
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Розглядаються три складові освітнього процесу: 
інтерактивність, автоматизація і дистанционность. 
Уточнюються поняття видів дистанційної освіти 
(ДО). Акцентується увага на відповідність систем 
дистанційної освіти (СДО) основним міжнародним 
стандартам. Пропонується формування нової науко-
вої дисципліни - «Педагогічна кібернетика». 
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНА ІНТЕРАКТИВНА ТЕСТОВА СИСТЕМА 

Проведено аналіз дистанційних та інтерактивних навчаючих систем, розглянуто функціона-
льну структуру інтелектуальної програмної навчаючої системи, яка базується на методі аналізу 
формальних понять. Побудовано структуру таблиць бази знань, створено алгоритми побудови 
ієрархії понять та побудови діаграми Хассе. Досягнуто автоматичного генерування індивідуа-
льних тестових питань з предметної галузі «тестування комп’ютерних засобів». 

The analysis of distance learning and interactive teaching systems is made, the functional structure 
of intellectual software teaching system based on analysis of formal concepts is considered. A corre-
sponding table of the knowledge base, an algorithms for constructing a hierarchy of concepts and for 
constructing Hasse diagram are created. The automatic generation of the individual test questions with 
the subject area «testing of computers device» is obtained. 

Вступ 
Сьогодні існує проблема в структуруванні 

даних, що отримані від експерта, для подальшої 
систематизації знань, з яких можна автоматич-
но генерувати індивідуальні тестові питання 
для користувача [2] в умовах сучасних вимог 
до засобів навчання. 

Проблема, з якою зіштовхуються розробни-
ки навчаючих і тестових систем – відсутність 
формальних методик оцінки результатів на-
вчання, на основі яких робляться висновки про 
подальші стратегії тестування [1]. 

Враховуючи потреби та вимоги до сучасних 
засобів навчання, недостатнім залишається ви-
користання лише таблиць бази даних, які міс-
тять великі об’єми інформації. Такі системи не 
дозволяють виявляти зв’язки між даними, що 
можна встановити за допомогою трудомісткого 
аналізу. 

 
Основна частина 
В даній роботі описується функціональна 

структура інтелектуалізованої інтерактивної те-
стової системи (ІІТС). Принципи роботи ІІТС 
ґрунтуються на основі методу аналізу форма-
льних понять (АФП). АФП – потужний метод 
аналізу даних, який неодноразово успішно за-
стосовувався на практиці [1, 2]. Основним за-
собом візуалізації залежностей в ньому є ліній-
на діаграма гратки формальних понять [3]. 

Дані подаються за допомогою формального 
контексту – таблиці, рядкам якої відповідають 

об’єкти, стовпчикам – атрибути, і якщо об’єкт 
має властивість, то на перетині стовпчика і ря-
дка стоїть 1, якщо ні – 0. 

Формальне поняття (концепт) складається з 
об’єму і вмісту [4]. Вміст – це множина власти-
востей, що описують поняття. В об’єм входять 
всі об’єкти з контексту, які мають усі властиво-
сті вмісту. При цьому вміст має бути максима-
льним, тобто включати всі загальні властивості 
об’єктів з обсягу поняття. 

Модулі ІІТС виконані на алгоритмічних мо-
вах PHP, JavaScript і мовах розмітки гіпертекс-
тових документів HTML та XML з використан-
ням бази даних MySQL, технологій CSS, DOM, 
AJAX та діаграм SVG [4, 5]. ІІТС може працю-
вати у різних операційних системах (ОС), неза-
лежно від архітектури комп’ютерної системи, 
наприклад під ОС Windows, Linux Fedora, 
Ubutnu, Red Hed та ін. Для функціонування по-
трібно встановити та налаштувати web – сервер 
із вбудованим PHP. У якості сервера можна ви-
користати Apache, Google Web Server, Resin або 
стандартні сервери ОС. 

Взаємозв’язок об’єктів та властивостей 
предметної галузі «тестування комп’ютерних 
засобів», розглядався у рамках вибраного фор-
мального контексту. Основу формального кон-
тексту складали об’єкти комп’ютерних засобів 
та їх типові характеристики, несправності та 
ознаки їх прояву, несправності та методи їх 
усунення (рис. 1). В реальному часі здійсню-
ється перевірка коректності даних введених  
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Рис. 1. Формальний контекст предметної галузі 
«Тестування комп’ютерних засобів» 
 

користувачем. 
ІІТС функціонує у відповідності алгоритму, 

що зображено рис. 2. Алгоритм показує послі-
довність дій ІІТС з боку користувача (адмініст-
ратора чи студента), порядок побудови бінар-
них матриць згідно заданого формального кон-
тексту, встановлення їх взаємозв’язку, обґрун-
тування формальних понять та побудова їх іє-
рархії, візуалізацію бази знань (БЗ) діаграмою 
Хассе та генерацію індивідуальних тестових 
питань навчаючому. 

База знань створена за такими таблицями: 
object, property, type_all, mark, producer, slovnuk, 
relation, knowledbase, users та group (рис. 3). 
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Рис. 2. Загальний алгоритм функціонування ІІТС 
 
В якості внесеної інформації використовува-

лися поняття про об’єкти комп’ютерних засобів 
та їх типові характеристики, несправності та 
ознаки їх прояву, несправності та методи їх усу-
нення. Найголовнішими таблицями даної бази 
знань є object і property, які містять інформацію 
про усі об’єкти та властивості відповідно. 

 

 
Рис. 3. Структура таблиць БЗ 
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Рис. 4. Алгоритм побудови ієрархії понять 
 
У результаті заповнення БЗ, будується ієра-

рхія понять за алгоритмом показаним на рис.4. 
Щоб побудувати діаграму Хассе потрібно 

проаналізувати бінарну матрицю, відсортувати 
поняття за об’ємом та вмістом. Визначити, які 
поняття та властивості є спільними. Дані фор-
мальні поняття взято за основу при розробці 
алгоритму і побудові діаграми Хассе (рис.5).  

Безпосередньо процес побудови діаграми 
складається з наступних етапів: побудови на 
першому рівні діаграми відібраних об’єктів; 
пошук на наступному рівні діаграми їх спіль-
них властивостей; створення зв’язків об’єктів із 
властивостями. Цей процес здійснюють до тих 
пір поки всі поняття і властивості не будуть ві-
дображатися на діаграмі Хассе.  Приклад побу-
дованої  діаграми  Хассе  зображено на рис.6. 

 
Рис. 5. Алгоритм побудови діаграми Хассе 
 
ІІТС розташована на сайті: http://www.nau-

ka.0fees.net. Початковою умовою доступу до 
роботи з ІІТС є реєстрація, тобто створення об-
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лікового запису користувача. В подальшому 
ним можуть виконуватися наступні дії: опис 
об’єкта, опис властивостей, заповнення бінар-
ної матриці, побудова ієрархії понять 
комп’ютерних засобів, візуалізація БЗ за допо-
могою діаграми Хассе, створення тестових пи-
тань та аналіз результатів тестування. 

 

 
Рис. 6. Приклад побудови діаграми Хассе 
 
Надалі із множини отриманих формальних 

понять, можна будувати тестові питання. На-
приклад, згідно стандартної фрази «Якими вла-
стивостями володіє елемент комп’ютерної сис-
теми...?» та використавши повний набір влас-
тивостей для вибору отримаємо тестове питан-
ня (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Фрагмент тестового питання 
 
Відповідь на такий тест легко інтерпрету-

ється за допомогою матриці формального кон-
тексту. Аналіз результатів порівнюється з ета-
лонною моделлю предметної галузі «тестуван-
ня комп’ютерних засобів» та дає змогу оцінити 
рівень знань користувача у процентному від-
ношенні і зробити подальші висновки. У випа-
дку неспівпадань відповідей з еталонною мат-
рицею, навчаючому для перегляду буде видана 
інформація пов’язана з допущеними помилка-
ми при тестуванні. 

 

Висновок 
Викладений матеріал у даній статі, показує 

що аналіз формальних понять є порівняно ви-
сокопродуктивним методом при вирішенні за-
дач подання знань. Використання цього методу 
дало змогу не тільки автоматично генерувати 
індивідуальні тестові питання, а й у відповідь 
повертати користувачу інформацію спрямовану 
на коригування знань користувача. Створення 
такої системи дає можливість явно подавати та 
систематизувати знання про предметну галузь 
«тестування комп’ютерних засобів», які в по-
дальшому за різних інтерпретацій можуть бути 
основою тестових питань. 
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Проведен анализ дистанционных и интерак-
тивных обучающих систем, рассмотрено функ-
циональную структуру интеллектуальной про-
граммной обучающей системы, которая осно-
вывается на методе анализа формальных поня-
тий. Построено структуру таблиц базы знаний, 
создано алгоритмы синтеза иерархии понятий и 
диаграммы Хассе. реализации Достигнута ав-
томатическая генерация индивидуальных тес-
товых вопросов с предметной области «тести-
рование компьютерных средств». 
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АЛГОРИТМ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФОТОДЕТЕКТОРІВ 

 
На основі аналізу залежності технічних параметрів, зокрема інтегральної струмової чутли-

вості, від конструктивно-технологічних факторів (форми планарних та мезадіодних структур, 
концентрації легуючих домішок у шарах структури та ін.) запропоновано методику та розроб-
лено алгоритм і програмне забезпечення процесу оптимізації параметрів фотодетекторів випро-
мінювання ультрафіолетового та інфрачервоного діапазону для комп’ютеризованих інформа-
ційно-вимірювальних систем.  

On the basis of the analysis of dependence of technical parameters, including integrated current 
sensitivity, from construction and technology factors (the form planar and mesa diode structures, the 
concentration of impurity doping in layers of structure, etc.) it is offered a technique, the algorithm and 
the software is developed for optimisation of radiation photo detectors parameters of an ultra-violet 
and infrared range for the computerised information-measuring systems. 

Вступ 
Створення швидкодіючих волоконно-

оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), автоматизова-
них систем управління (АСУ) та обчислюваль-
ної техніки з використанням оптичних методів 
обробки інформації потребує розробки відпові-
дної елементної бази, в першу чергу – фотодіо-
дів, як первинних перетворювачів електромаг-
нітного випромінювання [1,2]. В реальних умо-
вах експлуатації, їх детектуючі властивості ви-
значаються технічними параметрами: інтегра-
льною струмовою чутливістю, співвідношен-
ням сигнал/шум, величинами темнового струму 
теплової генерації носів і зворотного крайового 
струму витоку та ін., які залежать від особливо-
стей конструкції та застосовуваних технологіч-
них процесів для створення конкретних типів 
фотодетекторів (ФД) [3]. Останні фактори є ви-
значальними як для довготривалої стабільності 
параметрів ФД, так і надійності АСУ, ВОЛЗ та 
інформаційно-вимірювальних систем у цілому. 

Для прогнозування критичних значень тех-
нічних параметрів матричних діодних структур 
планарного та мезаструктурного типу в [4] ви-
ведено аналітичну залежність питомої провід-
ності (1/R0A) елементів структури від відно-
шення периметру до площі детектора (Р/А). 
Показано, що при заданих значеннях довжини 

дифузійного пробігу Ln та концентрації np не-
основних носіїв заряду в області p-n-переходу 
залежність (1/R0A)=f(Р/А), обумовлена поверх-
невими та крайовими струмами, моделюється 
лінійною або квадратичною функцією. 

В [5] розглядається фізико-топологічна мо-
дель p-i-n фотодіода на основі двовимірного 
дрейфово-дифузійного опису процесів перено-
су носіїв заряду в багатошарових гетерострук-
турах InхGa1-хAsуР1-у/InP. Розраховано залежно-
сті рухливості носіїв заряду від концентрації 
легуючих домішок і напруженості електрично-
го поля в області просторового заряду (ОПЗ) р-
і-n-переходу [6], розглядаються шляхи змен-
шення генераційної складової темнового стру-
му. Проведено аналіз впливу конструктивних 
параметрів на основні експлуатаційні характе-
ристики ФД великої площі, запропоновано ме-
тоди розширення їх динамічного діапазону. В 
[7] проведено аналіз впливу розмірів комірки і 
параметра Ln на чутливість ФД у спектрально-
му діапазоні 0,6-1,0 мкм, наведені експеримен-
тальні характеристики ФД із сітчастим p-n-
переходом з розміром комірок 50×100 мкм. Ра-
зом з результатами досліджень ФД промисло-
вого виробництва ФД337А [8] ці дані можна 
використати як вхідні для оптимізації парамет-
рів напівпровідникових ФД структур. 
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Метою даної роботи було обґрунтування 
підходу до створення методики оптимізації тех-
нічних параметрів ФД ультрафіолетового та 
інфрачервоного випромінювання на етапі їх ви-
готовлення з урахуванням певної бази даних 
конструктивних параметрів і реальних експлуа-
таційних характеристик, а також розробка ал-
горитму оптимізації і програмного забезпечен-
ня для підтримки прийняття рішень щодо коре-
кції параметрів конструкції і етапів технологіч-
ного процесу виготовлення ФД. 

 
Технічне обґрунтування оптимізації па-

раметрів фотодетекторів 
На основі простих міркувань зрозуміло, що 

для підвищення швидкодії ФД необхідне зме-
ншення товщини ОПЗ і розмірів p-n-переходів. 
Але при цьому погіршується співвідношення 
сигнал/шум та зменшується інтегральна стру-
мова чутливість ФД. Для подолання вказаного 
протиріччя використовують матричні ФД стру-
ктури зі змінною площею і різним відношенням 
"периметр/площа". Однак темновий струм че-
рез діод з меншою площею більше залежатиме 
від периметра контакту або поверхневих ефек-
тів, ніж через діод тієї ж самої форми, але з бі-
льшою площею. Вплив крайового ефекту моде-
люють у вигляді паралельно ввімкнених опорів 
основного контакту RDO та периферійного (кра-
йового) Rs, що шунтує основний опір [4]:
 

sDO RRR
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0

+=   (1) 

де R0 – загальний опір р-n-переходу при нульо-
вому зміщенні, який визначається з вольт-
амперних характеристик ФД. 

Залежності (1/R0A)=f(P/A) в аналітичному 
вигляді для квадратних і круглих планарних та 
ідеально протравлених матричних мезадіодів 
можна записати в наступній формі [3]: 
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Тут хj – товщина шару епітаксії планарної 
ФД структури.  

Для «перетравлених» мезадіодних матриць 
квадратної (з довжиною сторони d) або круглої 
(радіусом r) форми потрібно враховувати ефек-
тивну площу поверхні Аs, що пов’язана з кож-
ним мезадіодом: 

As mesa(square) = [d + 2(Ln -xp)]2 + 4xpd -d2, 
As mesa(circular)=π[r+(Ln–xp)]2+2πrxp-πr2 , 

де хр - глибина «перетравлення» бази кристалу. 
В результаті одержують 
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Відмітимо, що перші і другі доданки правої 
частини рівнянь описують внесок периферійної 
області ФД структур (1/RsAs) у загальний струм, 
в той час, як третій доданок (1/RDOAj) стосуєть-
ся основної площі контакту.  

При малих значеннях Ln
2 для планарних та 

ідеальних мезаструктур, а також при Ln≈хр для 
«перетравлених», залежність (1/R0A)mesa=f(P/A) 
повинна наближатися до лінійної, оскільки мо-
жна знехтувати квадратичним доданком.  

В той же час, для підвищення чутливості ФД 
необхідно зменшувати питомий опір структури 
R0, який залежить від np0 і обумовлює загальний 
струм. Залежність концентрації (np-np0) генеро-
ваних у структурі носіїв від інтенсивності по-
глинутого потоку Ф0 у ФД структурі (рис.1) ви-
значається як розв’язок рівняння [9]: 
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де Dn – коефіцієнт дифузії носіїв, τn – час життя 
надлишкових носіїв і npо – рівноважна концент-
рація електронів. При цьому вважали, що стру-
мом теплової генерації та поглинанням випро-
мінювання у поверхневому шарі ФД структур 
можна знехтувати, а швидкість процесів фото-
генерації носіїв в ОПЗ контактів xeФxG αα −= 0)( , 
де α – коефіцієнт поглинання сигналу в ОПЗ 
товщиною W. 

Остаточний розв’язок (2) має вигляд: 
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Одержане значення nр на відміну від nр0 ви-
значає питому провідність ФД не в темновому 
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Рис.1. Модель поглинання випромінювання у ФД
0
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режимі, а в режимі освітлення структури пото-
ком випромінювання Ф0(х). 

 
Методика оптимізації параметрів ФД 
Оптимізацію ФД, як видно з узагальненої 

схеми алгоритму (рис.2), можна проводити на 
окремих етапах за різними наборами парамет-
рів. Основним параметром є струмова чутли-
вість ФД. Для отримання максимального фото-
струму необхідно збільшувати величину 1/R0. 
Оптимальне значення питомої провідності мо-
жна визначити як екстремум функцій 
(1/R0A)=f(P/A) за параметром Р/А при фіксова-
них технологічних параметрах nр0 та Ln: 

( ) 01
0

=





ARAPd
d .  (4) 

Для ідеальних мезаструктур отримаємо 
nLAP 2= . Це дозволяє оцінити конструктивні 

розміри детекторів, враховуючи параметр Ln. 
Відповідно для структур круглої і квадратної 
форми можна записати: r= Ln, d= 2Ln . (5) 

Обидва вирази в (5) співпадають за фізич-
ною суттю і показують, що для оптимального 
значення чутливості ФД необхідно, щоб геоме-
тричні розміри р-n-переходів були порівняні з 
Ln. Ймовірно, що сигнал буде максимальним за 
рахунок зменшення рекомбінаційних процесів 
та розсіювання генерованих носіїв за межами 
ОПЗ контактів. 

Для планарних та „перетравлених” мезаст-
руктур отримаємо відповідні співвідношення: 
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Як показують оцінки, при RsAs≈RDAj та xj≈Ln 
геометричні розміри контактів для отримання 
оптимальної чутливості ФД планарної констру-
кції необхідно зменшувати до r=Ln/2 (для круг-
лої форми) та d≈Ln (для квадратної). 

Зауважимо, що вирази (6) співпадають з (5) 
при хр→0. Однак при хр→Ln для мезаструктури 
отримаємо невизначеність типу ∞→AP , що 
може означати втрату сигналу за рахунок 
розсіювання носіїв у базі кристалу ФД. Оцінки 
для 2np Lx ≈  дають значення nLAP 8= , або 

4nLr =  для круглих контактів та 2nLd =  для 
квадратних. Ймовірно, що «недотравлені» ме-
заструктури повинні володіти кращими пара-
метрами порівняно з «перетравленими» при 
одних і тих же геометричних розмірах. 

Таким чином, для оптимізації конструктив-
них параметрів фотодетекторів необхідно за-

безпечити узгодження їх геометричних розмі-
рів з фізичними параметрами – Ln та nр0. Врахо-
вуючи реальні значення Ln для напівпровідни-
кових кристалів можна передбачити, що бага-
токоміркові мезаструктурні ФД з характерис-
тичними розмірами ~Ln володітимуть кращими 
параметрами, порівняно з контактами великої 
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Рис.2. Узагальнена схема алгоритму оп-
тимізації параметрів фотодетекторів. 
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площі. Корекцію параметрів технологічного 
процесу можна провести за результатами пер-
шого етапу алгоритму (рис.2), оскільки значен-
ня Ln залежить від технологічних умов форму-
вання контактів, зокрема вибору концентрації 
легуючих домішок і їх типу. Саме ці умови ви-
значають час життя τn неосновних, тобто фото-
генерованих носіїв у базі кристалу, та процеси 
розсіювання носіїв, які обумовлюють значення 
їх дифузії Dn. Крім того, прямо пропорційно до 
концентрації фотогенерованих носіїв (та їх роз-
поділу в ОПЗ ФД) збільшується величина фо-
тоструму. Однак, носії генеровані за межами 
ОПЗ на відстані більше Ln розсіюватимуться за 
час τn і не прийматимуть участі у формуванні 

інформаційного сигналу. 
Вихідний контроль результатів оптимізації 

параметрів для сформованих ФД проводиться 
за порівнянням експериментальних залежнос-
тей (1/R0A)=f(P/A) та їх розрахункових аналогів 
отриманих на третьому етапі алгоритму (рис.2).  

 
Програмне забезпечення оптимізації ФД 
Згідно узагальненого алгоритму програмне 

забезпечення для оптимізації параметрів ФД 
реалізовано засобами об’єктно-орієнтованого 
програмування у вигляді окремих модулів 
(рис.3) призначених для виконання наступних 
процедур:  
• використовуючи електрофізичні параметри 

Рис.3. Приклад вікон модулів програмного забезпечення процесу оптимізації параметрів ФД. 
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nр, Ln, Dn, τn, α, W проводиться моделювання 
напівпровідникових ФД структур для визна-
чення ефективної глибини шару фотогенерації 
носіїв в ОПЗ при поглинанні світлового потоку 
Ф(х); для оцінки характеристичних значень 
глибини фотогенерації носіїв може використо-
вуватись залежність nр=f(х) згідно рівняння (3); 
при цьому для різних типів напівпровідникових 
ФД створюється своя база даних номограм (сі-
мейств характеристик) (3) розрахованих при 
фіксованих значеннях певних електрофізичних 
параметрів Dn, τn, Ln, α, W для конкретних на-
півпровідникових матеріалів; 
• визначивши за графіками nр=f(х) відповідної 
бази даних оптимальні співвідношення Ln, W і 
nр проводиться моделювання залежностей 

( )nLfAP =  і розраховують оптимальні значен-
ня геометричних розмірів (r, d) фотодетектую-
чих планарних чи мезаструктурних комірок; 
• при налагоджуванні технологічних режимів 
формування мезаструктур чи планарної техно-
логії необхідно створити тестові комірки різної 
конфігурації зі змінним значенням параметра 
Р/А; використовуючи порівняння експеримен-
тальних залежностей ( ) ( )APfARD =1  з тео-
ретичними, визначаються причини відхилення 
технічних параметрів сформованих структур 
від наближених до ідеальних; 
• враховуючи параметри технологічних ре-
жимів формування структур, зокрема часу і 
швидкості травлення базового кристалу вико-
ристовуваного для створення ФД та ін., при-
ймаються рішення щодо їх корекції щоб, забез-
печити відтворення відповідних співвідношень 
для різних конструктивних особливостей ФД у 
вигляді лінійних залежностей ( ) ( )APfARD =1 , 
що свідчитиме про наближення експлуатацій-
них параметрів створюваних ФД до близьких 
до ідеальних значень. 
 

Висновки 
Проведено аналіз взаємозалежності експлуа-

таційних параметрів ФД електромагнітного ви-
промінювання та електрофізичних характерис-
тик і конструкторсько-технологічних особливо-
стей напівпровідникових структур фотодетек-
торів. Обґрунтовано оптимальні значення спів-
відношень між параметрами (1/RDА), (Р/А), Ln, 
nр для підвищення ефективності перетворення 
інформаційних сигналів у ФД. Запропоновано 
методику оптимізації експлуатаційних параме-

трів ФД. Розроблено алгоритм та програмне за-
безпечення для теоретичного моделювання 
електрофізичних і конструктивних характерис-
тик, створення їх баз даних для конкретних на-
півпровідникових ФД структур та формування 
вимог щодо корекції конструкції та технології 
створення ФД із заданими параметрами. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Косяченко Л.А. Основи інтегральної та волоконної 
оптики. – Чернівці: Рута, 2008. – 348 с. 

2. Окоси Т, Окамото К., Оцу М., Инсихара Х., Кюма 
К., Хататэ К. Волоконно-оптические датчики. –  
Л: Энергоатомиздат, 1990. 

3. Бузанов Л.К. Полупроводниковые фотоприемни-
ки. – М.:Энергия, 1976. – 64 с. 

4. Gopal V. Variable area diode data analysis of surface 
and bulk effects in HgCdTe photodetector arrays. // 
Semicond. Sci. Technol. – 1994. – 9. – С.2267-2271. 

5. Малышев С.А., Чиж А.Л., Василевский Ю.Г. Дву-
мерное моделирование р-i-n-фотодиодов большой 
площади на основе InGaAs/InP. // ФТП. – 2006 – 
40, вып. 9. – С.1144-1149. 

6. Добровольський Ю.Г., Ащеулов А.А. Особливості 
конструкції та технології кремнієвих p-i-n фотоді-
одів. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001. – 2, 
№3. – С.441-447. 

7. Блынский В.И., Василевский Ю.Г., Малышев С.А., 
Чиж А.Л. Кремниевый фотодиод с сетчатым р-n-
переходом. // ФТП. – 2007. – 41, вып.2.–С.229-232. 

8. Годованюк В.М. Конструкція та виготовлення по-
рогового фотоприймача на основі монокристаліч-
ного кремнію. // Науковий вісник ЧНУ. Вип. 
40:Фізика. – Чернівці: ЧНУ, 1998. – С.88-92. 

9. Форсайт Дж., Мальком М., Моулер К. Машинные 
методы математических вичислений. – М.: Мир, 
1980. 

G.I.Vorobets, S.L.Voropaeva, Yu.G.Dobrovolskyi, 
N.M.Ivanushchak. Algorithm and the software for op-
timization of technical parameters of photodetectors 

Г.И.Воробец, С.Л.Воропаева, Ю.Г.Доброволь-
ский, Н.М.Иванущак. Алгоритм и программное 
обеспечение оптимизации технических парамет-
ров фотодетекторов 

На основе анализа зависимости технических па-
раметров, в том числе интегральной токовой чувст-
вительности, от конструкторско-технологических 
факторов (формы планарных и мезадиодных струк-
тур, концентрации легирующих примесей в прикон-
тактных слоях структуры и др.) предложено мето-
дику, разработан алгоритм и программное обеспе-
чение для оптимизации параметров фотодетекторов 
излучения ультрафиолетового и инфракрасного 
диапазона для компьютеризированных информаци-
онно-измерительных систем. 
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ЗАВАДОЗАХИЩЕНИЙ  МЕТОД  ПЕРЕДАВАННЯ  ДАНИХ 
В  БЕЗПРОВІДНИХ  СЕНСОРНИХ  МЕРЕЖАХ 

В роботі запропоновано представляти дані у вигляді залишків від ділення на розширену си-
стему модулів та їх передавання методом стрибкоподібної зміни частоти, що дасть можливість 
виявляти і виправляти помилки та забезпечує захист від спланованих завад при передаванні 
даних в без провідних сенсорних мережах. Досліджено надлишковість коректуючи кодів сис-
теми залишкових класів і запропонована адаптивна системи виправлення помилок у залежності 
від рівня завад не змінюючи алгоритм кодування.  

It’s proposed to represent data as residues from dividing into the extended system of the modules 
and its transfer by the method of Frequency-Hopping Spread Spectrum that enabled to detect and 
correct errors for any module during data transfer in Wireless Sensor Networks and provide a 
protection against the real noises. Redundancy of Residue Number System codes are explored, and 
adaptive errors correction system is proposed without code algorithm changing by reduction of 
information modules number or increasing of reference modules number. 

Вступ 
Значні успіхи в розвитку мікропроцесорної 

техніки, технологій безпровідного зв’язку та 
перетворювачів фізичних величин, направлені 
на зменшення габаритів та енергоспоживання, 
створили передумови для побудови ефективних 
систем збору даних з розподілених об’єктів.  

Використання безпровідних сенсорних ме-
реж в системах технічної безпеки, контролю та 
управління технологічними процесами ставить 
перед розробниками високі вимоги до достові-
рності обробки та передавання даних. Отже, 
актуальною є проблема підвищення надійності 
роботи безпровідних сенсорних мереж та за-
хист від несанкціонованого доступу до інфор-
мації в процесі передавання.  

Так як сенсорні мережі працюють в неліцен-
зованих частотних діапазонах, відповідно є ви-
сокою ймовірність спотворення даних, викли-
кане завадами, що створюються сторонніми 
джерелами радіосигналів. Отже, важливою є 
також задача підвищення завадозахищеності 
передавання даних в сенсорних мережах. Для 
вирішення цієї задачі використовують алгорит-
ми повторної передачі даних та коректуючі ко-
ди [1, 2]. Оскільки вузли безпровідних сенсор-
них мереж живляться від автономних джерел, а 
передача даних є найбільш енергоємною про-
цедурою, використання алгоритмів повторної 

передачі даних є малоефективним підходом. 
При виборі коректуючих кодів необхідно також 
враховувати обмежені обчислювальні ресурси 
безпровідного сенсора. Тому для підвищення 
надійності передачі і ефективного використан-
ня виділеної смуги частот необхідна розробка 
більш ефективних методів кодування та пере-
давання даних на фізичному рівні безпровідних 
сенсорних мереж. 

Одним з можливих напрямків підвищення 
надійності передачі даних в безпровідних сен-
сорних мережах є використання методів коду-
вання і передавання даних на основі розшире-
ного спектру сигналу та модулярної арифмети-
ки [3]. Запропонований метод кодування та пе-
редавання даних базується на розширенні спек-
тру сигналу методом стрибкоподібної зміни ча-
стоти та перетворенні системи залишкових кла-
сів (СЗК), яке дає змогу здійснювати завадос-
тійке кодування та розпаралелювання обробки 
інформації без значного ускладнення обчислю-
вальних засобів [4]. 

У системі залишкових класів числа предста-
вляються своїми залишками від ділення на виб-
рану систему основ і всі раціональні операції 
можуть виконуватись паралельно над цифрами 
кожного розряду окремо. До переваг СЗК необ-
хідно віднести незалежність утворення розрядів 
чисел та малу розрядність залишків [1].  
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Запропонований підхід 
Дана робота є розвитком підходу [3] у на-

прямку створення можливості виправлення по-
милок на основі коректуючих кодів СЗК. Для 
пояснення суті роботи приймаємо, що в СЗК 
будь-яке ціле додатне число представляється у 
вигляді набору найменших додатних залишків 
від ділення цього числа A  на фіксовані цілі до-
датні числа 1p , 2p , K , np , які називають мо-
дулями. Позначимо iα  найменший додатній 
залишок від ділення A  на ip .  

i
i

i p
p
AA ⋅







−=α ,   (1) 

де [ ]•  – заокруглення до меншого цілого. Тоді 
число A  в СЗК запишеться у вигляді [4]: 

{ }niA αααα ,,, 21 KK= . 
Передавання одержаних залишків здійсню-

ється за допомогою визначених наборів частот 
nff K1 . Зміна несучих частот відбувається за 

псевдовипадковим законом через визначені ін-
тервали часу (рис.1).  

Послідовність псевдовипадкових чисел 
{ }nX  отримаємо за допомогою наступного рів-
няння [4]:  

)(1 cXaX nn +⋅=+ ( mmod ),  (2) 
де m  – модуль, 0>m ; a  – множник, 

ma <≤0 ; c  – інкремент, mc <≤0 ; 0X  – 
початкове значення, mX <≤ 00 . 
Якщо параметри m , a , c  і 0X  – цілі числа 

то результатом буде послідовність цілих чисел, 
кожне з яких належить діапазону mX n <≤0 . 
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Рис.1. Передавання залишків методом стрибкопо-
дібної зміни частоти. 

Відстань між несучими частотами вибирає-
мо рівною ширині смуги вхідного сигналу. При 
передаванні кожний канал використовується 
протягом фіксованого інтервалу часу. Протягом 
цього часу відбувається передача визначеної 
кількості бітів, що відповідає розрядності за-
лишку iα , який визначається за формулою (1). 
Послідовність використання  каналів задається 
псевдовипадковою послідовністю (2). Прийня-
ти дані зможе тільки приймач який знає закон 
зміни частот. 

Передавання даних у вигляді залишків та 
введення коректуючих модулів дає можливість 
виявляти та виправляти помилки в процесі пе-
редавання. В приймачі після виявлення та ви-
правлення помилок відбувається відновлення 
позиційного представлення даних.  

Для дослідження надлишковості кодів СЗК 
розглянемо систему з основами nppp .,..,, 21  і 
діапазоном npppM ⋅⋅⋅= ...21 . Діапазон M  
будемо називати робочим діапазоном. Для 
створення можливості виявлення і виправлення 
помилок розширимо систему модулів, тобто 
введемо основи 1+np , 2+np  взаємнопрості з 
будь-якою із прийнятих основ і будемо пред-
ставляти числа в системі із основами 1+n , 

2+n  [4]. 
Це означає, що будемо передавати числа і 

виконувати операції над числами, які знахо-
дяться в діапазоні [ ]M,0  в більш широкому ді-
апазоні ],0[ P , де 21 ++ ⋅⋅= nn ppMP . 

Оскільки всі числа з якими працює обчис-
лювальна машина, повинні знаходитись в діа-
пазоні ],0[ M , то якщо в результаті передаван-
ня одержано число А більше M , це означає, 
що була допущена помилка. Для виявлення і 
виправлення даної помилки необхідно реалізу-
вати процедуру зворотного перетворення, тобто 
відновлення позиційного представлення [4]: 

∑
=

⋅=
n

i
ii PBA

1
)(modα ,  (3) 

де )(mod1 i
i

i pm
p
PB ≡⋅=  – вага ортогональ-

ного базису; ipm <<0 . 
 

Дослідження надлишковості коректуючих 
кодів в СЗК 

У загальному випадку надлишковість корек- 
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туючого коду ),( kn  визначається як [2]: 

k
knR −

= ,    (4) 

де n  – загальна довжина коду; k  – довжина 
інформаційної частини. 

На основі (4) надлишковість коректуючого 
коду в СЗК: 

M
MPR −

= ,   (5) 

де ∏
=

=
n

i
ipP

1
, ∏

=
=

k

i
ipM

1
,  nppp <<< K21 . 

Для виявлення помилок в l  символах 
1min +≥ ld , для виправлення помилок в g  

символах (у залишках за g  модулями) [2]: 
12min +⋅≥ gd .   (6) 

Отже, при 2=d  виявляються всі одиничні 
помилки; при 3=d  виявляються двократні по-
милки і виправляються одиничні помилки і.т.д. 

Для збільшення mind  на одиницю необхідно 
ввести один контрольний модуль. Якщо код 
виправляє g  помилок то він може виявити 

lg +  помилок. 
Коректуючий код СЗК забезпечує відстань 

mind , якщо 
M
P  не менше добутку будь-яких 

1−d  модулів [5]. На основі (6) визначимо кіль-
кість контрольних модулів r  у залежності від 
кратності помилок g , які може виправити код: 

gr ⋅= 2 , при knr −= , 
2

kng −
= . 

Для оцінки надлишковості коду СЗК вираз 
(5) представимо у формі: 

[ ] [ ]

[ ]∑

∑ ∑

=

= =
−

= k

i
i

n

i

k

i
ii

p

pp
R

1
2

1 1
22

log

loglog
.  (7) 

Якщо прийняти, що [ ] 8log2 =ip , тобто роз-
рядність залишків за всіма модулями однакова, 
то надлишковість кодів СЗК рівна надлишково-
сті кодів Ріда – Соломона (Reed –Solomon code) 
при однаковій кратності помилки (рис. 2). 

На рис. 2 приведені значення надлишковості 
коду СЗК в залежності від g , які вирахувані 
згідно виразів (4-7).  

Рис. 2. Надлишковість коду СЗК в залежності від 
кратності помилки 80 ≤≤ g для  різної довжини 
коду n . 

 
Для виправлення двох кратних помилок 

надлишковість коду дорівнює 14% при 32=n  
інформаційних модулях (рис.2) і зменшується 
приблизно в два рази при збільшенні загальної 
довжини коду. 

Якщо при виборі модулів виконується 
умова ii Xp > , де iX  – діапазон значень сен-
сора, тобто iX  можна вважати залишком по 

ip , то на рівні безпровідного сенсора відсутня 
процедура кодування, що є важливим для при-
строїв з автономним живленням.  

 
Висновки 
В роботі запропоновано представляти дані у 

вигляді залишків від ділення на розширену сис-
тему модулів та їх передавання методом стриб-
коподібної зміни частоти. Використання роз-
ширеної системи модулів дозволяє виявляти і 
виправляти помилки при передаванні даних в 
безпровідних сенсорних мережах. Введення 
двох контрольних модулів дозволяє виправляти 
помилки за будь-яким модулем. Передавання 
залишків методом стрибкоподібної зміни час-
тоти забезпечує захист від спланованих завад. 
Так як вибір несучої частоти здійснюється за 
псевдовипадковим законом, то створення спла-
нованих завад на одній із несучих частот при-
веде до спотворення тільки залишку за відпові-
дним модулем, що можна виявити за допомо-
гою контрольних модулів.  

Проведено дослідження надлишковості ко-
ректуючих кодів СЗК. Для виправлення двох 
кратних помилок надлишковість дорівнює 14% 
при 32=n  інформаційних модулях і зменшу-
ється при збільшенні кількості інформаційних 
модулів.  
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Важливою перевагою коректуючих кодів 
системи залишкових класів є їх арифметич-
ність, тобто здатність контролювати правиль-
ність виконання будь-яких математичних опе-
рацій при обробці даних. 

Ще однією перевагою коректуючих кодів 
СЗК є можливість ефективної реалізації адап-
тивної системи виправлення помилок, у залеж-
ності від рівня завад в каналі зв’язку, не змі-
нюючи алгоритм кодування. При зростанні 
ймовірності помилок у каналі зв’язку достатньо 
зменшити діапазон представлення даних або 
розширити  систему контрольних модулів. 

Сферою застосування запропонованого під-
ходу є безпровідні сенсорні мережі, розподілені 
комп’ютерні системи збору даних на основі ра-
діоканалу та безпровідні комп’ютерні мережі. 
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В работе предлагается представлять данные в 
виде остатков от деления на расширенную систему 
модулей и их передачу методом скачкоподобного 
изменения частоты, что дает возможность выявлять 
и исправлять ошибки и обеспечивает защиту от 
спланированных помех при передаче данных в бес-
проводных сенсорных сетях. Исследована избыточ-
ность корректирующих кодов системы остаточных 
классов и предложена адаптивная система исправ-
ления ошибок в зависимости от уровня помех не 
изменяя алгоритм кодирования. 
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ЗАХИСТ  ІНФОРМАЦІЇ  В  БЕЗДРОТОВИХ  МЕРЕЖАХ 

В роботі проведено огляд доступних на сьогоднішній день технологій та засобів захисту 
бездротових локальних мереж від несанкціонованого доступу. Надано класифікації мережевих 
атак. Здійснено огляд теоретичних аспектів функціонування Wi-Fi мереж. Приведена 
класифікація існуючих методів захисту. Наведено рекомендації до застосування окремих 
технологій при різних умовах розгортання бездротової мережі. Розглянуто позитивні та 
негативні сторони кожного методу. Зроблено висновок, що жоден із засобів не може 
гарантувати повноцінного захисту Wi-Fi  локальної мережі. 

In this article security methods of protection against illegal access in wireless local area networks 
is overviewed. Network attacks classifications are made. Theoretical aspects of Wi-Fi networks  
functioning are reviewed. Classification of existing security methods is given. Recommendations for 
using of same methods in different conditions of wireless local network deployment are adduced. 
Positive and negative sides of each method are analyzed. The conclusion is drew: any method can not 
guarantee a high-grade of Wi-Fi local network protection. 

Вступ 
Останнім часом бездротові (Wi-Fi) мережі 

отримали величезне розповсюдження. Але, на-
жаль, більша частина доступної інформації на 
тему бездротових мереж та їх безпеки розрізне-
на та не систематизована. Саме тому головною 
метою даної роботи є огляд усіх присутніх на 
ринку технологій та методів захисту, що дозво-
ляють зробити Wi-Fi мережі безпечними у ви-
користанні. 

Сьогодні бездротові мережі можуть бути ви-
користані як у офісах, хот-спотах, так і в дома-
шніх умовах. Їхнє використання може бути зу-
мовлене одним із наступних чинників: необхід-
ність забезпечення мобільності користувачів, 
необхідність підключення великої кількості ко-
ристувачів у майбутньому; неможливість вико-
ристання дротової мережі. 

 
Типи атак і методи захисту інформації 
Розглянемо, перш за все, типи атак, які мо-

жуть мати місце в будь-якій мережі. Зауважимо, 
що на сьогоднішній день в літературі важко 
знайти систематизовану узагальнену класифі-
кацію. Одну з таких спроб класифікації зробле-
но в роботі [1]. Нагадаємо її, маючи на увазі, 
що нижче згруповано шість основних класифі-
кацій, відомих на сьогодні: 
1. Вплив на об'єкт атаки: пасивний і активний.  
2. Мета атаки : порушення конфіденційності; 

порушення цілісності; відмова в обслуговуван-
ні. 
3. Умови початку атаки: після запиту; після пе-
вної події; без умови. 
4. По наявності зворотного зв'язку жертва-
зловмисник: зі зворотним зв'язком; без зворот-
ного зв'язку.  
5. Взаємне розташування вузлів жертва-
зловмисник: внутрішньо сегментне; міжсегмен-
тне. 
6. За рівнем моделі OSI: фізичний; канальний; 
мережний; транспортний; сеансовий; рівень 
подання; прикладний. 

Ми не будемо проводити тут розгорнутий 
аналіз вище приведених класифікацій. Підкрес-
лимо лише, що на практиці одна й та ж атака 
може бути віднесена як до одного, так і до декі-
лькох типів одночасно. Звичайно, всі приведені 
вище типи атак можуть мати місце як в класич-
них (кабельних), так і в бездротових мережах.   

У бездротових мереж є багато переваг перед 
класичними, але є й недоліки. І одна з найваж-
ливіших вад – це досить низьких рівень безпе-
ки. 

Існують різні причини, що спонукають хаке-
рів займатися атаками [2]. Одна з причин: зара-
ди цікавості. Такі люди займаються зламуван-
ням задля розваги та самоствердження. Вони 
можуть навіть зробити послугу суспільству, пу-
блічно сповістити про виявлені небезпечні міс-
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ця мереж, що примусить звернути увагу на іс-
нуючі проблеми. 

Інша причина атак криється в застосуванні 
чужої мережі, тобто в крадіжці інтернет-
трафіку.  

Третя, найважливіша причина – це викра-
дення конфіденційної інформації. Ці зловмис-
ники є найнебезпечнішими. Стандартні заходи 
безпеки можуть лише затримати такого супро-
тивника на декілька годин. Якщо безпеці мере-
жі 802.11 не приділити належної уваги, то атака 
неминуче виявиться успішною. 

Існують головні та допоміжні методи захис-
ту (рис. 1). 

Розглянемо кожен з методів більш детально. 
WEP (Wired Equivalence Privacy) – це прото-

кол шифрування, що базується на алгоритмі 
RC4. Алгоритм використовує ключі довжиною 
64, 128, 256 та 512 біт. Чим більше біт викорис-
товується для зберігання ключа, тим більше 
можливих комбінацій ключів, а відповідно бі-
льша стійкість мережі до зламу. 

Але довжина ключа тільки сповільнить дію 
хакера на деякий час, а не зупинить його. Час-
тина ключа WEP є статичною (40 біт у випадку 
64-бітного шифрування), а інша частина (24 
біт) – динамічна (вектор ініціалізації), тобто 
вона змінюється в процесі роботи мережі. Го-
ловною уразливістю WEP протоколу є те, що 
вектори ініціалізації повторюються через де-
який проміжок часу.    

Отже, для досягнення мінімального рівня 
безпеки ключі необхідно періодично змінювати. 
Якщо для бездротової мережі, що складається з 
точки доступу та трьох клієнтів, це не буде 
складати великої проблеми, то для корпоратив-
них мереж із сотнями бездротових користувачів 
дане рішення не підходить. Більше того, для за-
безпечення достатнього рівня безпеки при ви-
користанні WEP-шифрування потрібна зміна 
64-бітного ключа раз у пів години, а 128-
бітного – раз у годину (в реальності ключі часто 
вводять один раз і назавжди). 

WPA (Wi-Fi Protected Access) – протокол, в 
основі якого покладено підмножину стандарту 
IEEE 802.11i. В WPA використовується декілька 
засобів й алгоритмів для вдосконалення  мето-
дів керування ключем та шифрування. 

Якщо в WEP протоколі ключ, що використо-
вується для шифрування даних, вводиться руч-
ним способом та використовується до тих пір, 
поки не буде змінений, то в WPA ключ вводить-
ся один раз, але використовується не для шиф- 
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Рис. 1. Класифікація методів захисту бездротових 
локальних мереж 
 

рування даних, а для генерації справжніх клю-
чів для шифрування даних. WPA періодично 
змінює ключ. Отже, навіть якщо зловмиснику 
пощастить, і він відгадає ключ шифрування, то 
зможе ним користуватися лише до того часу, 
доки бездротова точка доступу та клієнт авто-
матично не змінять його. Ключ шифрування в 
бездротових точках доступу змінюється доволі 
часто: раз на 1-2 години. 

У стандарті WPA передбачено використання 
захисних протоколів 802.1x, EAS, TKIP і 
RADIUS. Конфіденційність та цільність даних 
забезпечуються за допомогою протоколу TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol), який на відмі-
ну від протоколу WEP використовує інший ме-
ханізм генерації ключів, щоправда він теж за-
снований на алгоритмі RC4. Якщо в WEP дов-
жина вектору ініціалізації дорівнює 24 бітам, то 
в протоколі TKIP використовується 48 біт. Крім 
того, вектор ініціалізації відбирається не випад-
ково (псевдо-випадково) як раніше, а послідов-
но, до того ж пакети, що прийшли з невірним 
номером, відкидаються геть. Це виключає мож-
ливість здійснення reply-атаки. У протоколі 
TKIP новий ключ формується для кожного но-
вого пакету, для цього використовується крип-
тографічний контроль суми MIC (Message 
Integrity Code), призначеного для контролю ці-
лісності пакетів та виявлення підробки у безд-
ротових мережах, що перешкоджають зловмис-
нику змінювати зміст пакетів. 

У системі передбачено два режими роботи: 
PSK (Pre-Shared Key) та Enterprise (корпоратив-
ний). Pre-Shared легко розгорнути, простий у 
використанні та налаштуванні, використовуєть-
ся для користувачів малого та домашнього офі-
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су. Система Enterprise більш надійна завдяки 
серверу ідентифікації, що використовується для 
середніх та великих підприємств. 

WPA2-шифрування – це система шифруван-
ня, заснована на остаточній редакції стандарту 
IEEE 802.11i. Алгоритм шифрування побудова-
но на блочному шифрі стандарту AES 
(Advanced Encryption Standard). Захисний про-
токол, що його використовує, отримав назву 
Counter-Mode CBC MAC Protocol (CCMP). Ос-
новна різниця між протоколами CCMP і TKIP 
знаходиться на рівні шифрування, дешифру-
вання переданих даних: TKIP використовує чо-
тири тимчасових ключі шифрування, а AES – 
три. Механізм керування ключами в обох випа-
дках однаковий. 

Недоліком системи можна вважати те, що 
через велике навантаження алгоритму на 
центральний процесор бездротового клієнтсь-
кого обладнання для переведення мережі на но-
вий стандарт необхідно нове обладнання, що 
підтримує алгоритм шифрування AES. Вважа-
ється, що цей алгоритм, так само як WPA, при 
правильному налаштуванні майже неможливо 
зламати. 

802.1X – це стандарт безпеки, що включає 
декілька протоколів.  

Почнемо з протоколу EAP (Extensible Au-
thentication Protocol). Протокол розширеної іде-
нтифікації. 

У документі RFC 2284 протокол ЕАР описа-
но наступним чином: «Розширений протокол 
ідентифікації (EAP) – це загальний протокол 
для підтвердження автентичності протоколу 
PPP, який підтримує кілька механізмів іденти-
фікації. EAP не обирає певний механізм іден-
тифікації на етапі керування каналом, а відкла-
дає вибір до етапу ідентифікації. Це дозволяє 
ідентифікатору запитати більше інформації ще 
до вибору певного механізму. Це також відкри-
ває можливість для застосування підтримуючо-
го серверу, який реалізує різні механізми, тоді 
як ідентифікатор на рівні PPP просто пропускає 
через себе всі необхідні для ідентифікації по-
відомлення» [3]. 

Серед плюсів протоколу EAP можна зазна-
чити наступне: підтримка різних методів іден-
тифікації без необхідності фіксувати який-
небудь механізм на етапі керування каналом, 
пристрій може працювати як агент, що переад-
ресує запити RADIUS-серверу, тобто обладнан-
ня буде тільки стежити за результатами іденти-
фікації та відстежувати наслідки вдалих або не-

вдалих ідентифікацій. 
Поряд з цим, у даного протоколу є декілька 

мінусів: він не підтримує динамічний розподіл 
ключів; уразливий до атаки «людина посереди-
ні» з використанням фальшивої точки доступу 
та до атаки на сервер ідентифікації: зламник 
може підслухати запит та зашифровану відпо-
відь, після чого провести атаку з невідомим 
відкритим або зашифрованим текстом. 

Інший протокол – RADIUS (Remote Authen-
tication Dial-In User Server). Широко використо-
вується в багатьох мережах. Його можна визна-
чити як протокол безпеки, в якому для іденти-
фікації віддалених користувачів використову-
ється модель клієнт-сервер. Він реалізується у 
вигляді серії запитів та відповідей, які клієнт 
передає від сервера доступу до мережі (Network 
Access Server - NAS) кінцевому користувачу. 
Протокол RADIUS був розроблений у відповідь 
на необхідність мати який-небудь метод іден-
тифікації, авторизації та обліку дій користува-
чів, яким необхідний доступ до різних обчис-
люваних ресурсів.  

VPN (Virtual Private Network) – віртуальна 
приватна мережа. VPN, використовує тунельні 
протоколи для передавання даних, чим забезпе-
чує високий рівень безпеки. При цьому, пере-
дані дані шифруються відправником та дешиф-
руються одержувачем. Також шифруються ме-
режеві адреси одержувача та відправника. Для 
шифрування даних в VPN найчастіше викорис-
товують протокол IPSec. Він забезпечує прак-
тично стопроцентну безпеку. 

Серед допоміжних методів слід виділити на-
ступні.  

Фільтрація MAC-адреси. 
MAC-адреса (Media Access Control – керу-

вання доступом до носія) – це унікальний іден-
тифікатор обладнання, що надає виробник. Фі-
льтрація MAC-адреси міститься у розширенні 
доступу до мережі тільки визначених користу-
вачів. Це створює зловмиснику додаткову зава-
ду, але не зупиняє його. Крім того необхідність 
своєчасно поновляти список MAC-адрес важко 
здійсненна для великих мереж. 

Заборона широкомовної трансляції іденти-
фікатора SSID. 

SSID – ідентифікатор мережі, знання якого є 
необхідною умовою для підключення. SSID 
може широко транслюватися в ефір або бути 
«прихованим» - у такому випадку клієнту при-
йдеться прописати ідентифікатор у налашту-
ваннях свого підключення. Більшість облад-
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нання дозволяє його приховати, так що при 
скануванні мережі цього не буде видно. Крім 
того, необхідно змінити SSID, встановлений з 
початку. Звісно, це не надто серйозна перешко-
да, але вона є необхідною для елементарних за-
ходів обережності. 

Заборона доступу до налаштувань точки до-
ступу або роутера через бездротову мережу. 
Активувавши цю функцію можна заборонити 
доступ до налаштувань точки доступу через 
Wi-Fi мережу, але це не захистить від перехоп-
лення трафіку або від проникнення до мережі. 

Точки доступу, бездротові мости, антени та 
підсилювачі повинні бути розташовані та змон-
товані так, щоб запобігти крадіжку та навмисне 
пошкодження. 

Мінімально припустима зона радіо покрит-
тя. В ідеалі вона не повинна виходити за межі 
контрольованої території. При необхідності 
можна встановити параболічні відбивачі, що 
перешкоджають розповсюдженню сигналу в 
небажаних напрямках [5, 6]. 

Встановлення декількох точок доступу в 
бездротовій мережі не тільки створює резервну 
смугу пропускання на випадок виходу з ладу 
однієї з точок, але й підвищує стійкість мережі 
до деяких видів атак. 

 
Висновок 
Розглянувши усі доступні на сьогоднішній 

день методи захисту, можна виділити головні: 
WEP, WPA, WPA2, 802.1X. Який саме метод 
вибрати залежить від мети, яку переслідує ко-
ристувач, та від існуючого обладнання. WPA2 
та 802.1X – більш нові методи захисту, вони по-
требують потужного обладнання для крипто-
графічних обчислень. Якщо пристрої спромож-
ні підтримувати ці методи, то краще вибрати 
саме їх. Якщо ні, то можна зупинити свій вибір 
на WPA, якщо і цей стандарт  обладнанням не 

підтримується, то хоча б на WEP. Також не тре-
ба зневажати допоміжними засобами [7]. Але 
необхідно розуміти, що будь-який захист можна 
обійти, це просто питання часу. 
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В работе проведен обзор доступных на сегод-
няшний день технологий и средств защиты локаль-
ных беспроводных сетей от несанкционированного 
доступа. Приведены классификации сетевых атак, 
проведен обзор теоретических аспектов функциони-
рования Wi-Fi сетей, классификация существующих 
методов защиты, рекомендации по применению от-
дельных технологий при разных условиях разверты-
вания беспроводной сети. Рассмотрены позитивные 
и негативные стороны каждого метода. Сделан вы-
вод, что ни один из способов не может гарантиро-
вать полноценной защиты Wi-Fi локальной сети. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  МЕРЕЖЕВОГО  ТРАФІКУ 
НА  ПРИКЛАДІ  СЕРВЕРА  ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

Проведено дослідження мережевого трафіку на прикладі сервера мережі ISP «Source» 
м. Кривий Ріг. Зроблено  припущення про самоподібну структуру трафіку. Показано, що роз-
поділ процесу є розподілом з важким хвостом. Наявність важкого хвоста у випадкового розпо-
ділу означає наявність нескінченної дисперсії, тобто випадкова величина може приймати дуже 
великі значення, але з дуже малою ймовірністю. Розраховано значення параметра важкості 
хвоста. За допомогою цього параметра розраховано значення коефіцієнта самоподоби мереже-
вого трафіку. 

Research of network traffic on an example to a server of network ISP «Source» in city Krivoy 
Rog is conducted. In work the assumption of the self-similar structure of traffic of a network is made 
allocation. It is shown that process is distribution with a heavy tail. Presence of heavy at casual distri-
bution means occurence of an infinite dispersion, that is the random variable can accept great values, 
but with very low probability. Value of parametre of weight of the tail of ampere-second is calculated. 
By the help of this parametre value of factor of self-similarity of network traffic is calculated. 

Вступ 
Деякий час вважалося, що природа мереже-

вого трафіку відповідає Пуасонівскому проце-
су. Згодом кількість досліджень і вимірів хара-
ктеристик мережевого потоку зростало. У ре-
зультаті було помічено, що не завжди потік па-
кетів у локальній або глобальній мережі можна 
моделювати з використанням Пуасонівського 
процесу. Таким чином, безліч завдань, що ви-
никають при дослідженні трафіку мережі, по-
повнилося питанням про характер процесу руху 
пакетів по мережі. Це завдання успішно роз-
глядається багатьма вченими ведучих універси-
тетів і дослідницьких центрів світу [1,2]. Пер-
шим і важливим етапом цієї роботи стало ство-
рення моделі, що характеризує поводження ме-
режевого трафіку. На сьогоднішній день існує 
висновок про те, що поводження мережевого 
трафіку успішно моделюється за допомогою 
так званого самоподібного процесу. Власти-
вість самоподоби асоціюється з одним з типів 
фракталу, тобто, при зміні шкали кореляційна 
структура самоподібного процесу залишається 
незмінною. 

Теорія самоподібних стохастических проце-
сів не так добре розвинена, як теорія Пуасонів-
ських процесів. Але, зважаючи на те, що само-
подібні моделі більш точно характеризують по-
водження мережного потоку, чим пуасонівські 

моделі, важливим завданням стала розробка ін-
струментальних засобів для розуміння самопо-
дібних процесів і синтезу штучного мережевого 
трафіку, що відбиває основні характеристики 
цих процесів. Сьогодні існує ряд таких алгори-
тмів [3]. 

Побудована самоподібна модель процесу 
руху пакетів у мережі вимагає кількаразової 
перевірки з використанням реальних даних, 
обмірюваних для різних мереж. Дослідженню 
повинні бути піддані як локальні, так і глобаль-
ні мережі.  

Дослідження поводження мережевого тра-
фіку широко проводяться деякими західними 
дослідницькими й освітніми установами, таки-
ми як університет у Бостоні, університет Берк-
лі, університет Північної Кароліни та інші.  

Безліч досліджень були проведені для лока-
льних комп'ютерних мереж. Одним з перших – 
аналіз високої точності трафіку Ethernet LAN 
був проведений Уілом Леландом і Даніелем  
Уілсоном в 1991 році. Ці дані складалися із со-
тні мільйонів пакетів [4]. Далі цими ж дослід-
никами на основі тої ж великої вибірки була 
проведена робота, яка встановлює, що мереж-
ний трафік передачі пакетів має самоподібні 
характеристики. Важливість цієї роботи поля-
гає в тому, що отримано підтвердження при-
пущення щодо неточності моделювання мере-
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жного трафіку за допомогою Пуасонівського 
розподілу даних [5], який використовувався ра-
ніше. За дослідженнями локальних мереж з'яв-
илися розробки з аналізу трафіку глобальної 
мережі, і зокрема WWW (мережі Інтернет) [6]. 
Однією з останніх робіт у цій області є дослі-
дження Марка Кровела й Айзера Беставроса, 
які є підтвердженням самоподоби в WWW-
трафіку. Для дослідження використовується мі-
сячний масив WWW-запитів, узятих в універ-
ситетській комп'ютерній лабораторії. Показу-
ється, що самоподоба WEB-трафіку може бути 
пояснена розподілом розмірів переданого до-
кумента, ефектами кешування й настроюван-
нями користувача з передачі файлу, людським 
фактором, а також суперпозицією безлічі таких 
передач у локальній мережі [6]. Це дуже ціка-
вий результат, що є вже наступним кроком – 
вивченням причин прояву самоподібної струк-
тури мережного трафіку. Ґрунтуючись на мето-
дології, наведеній в цих роботах, можна прове-
сти дослідження поводження трафіку запитів 
реально існуючого ресурсу. 

 
Передумови та вхідні дані досліджень 
Вхідними даними для досліджень є кількість 

запитів користувачів до деякого сервера мережі 
протягом години за період довжиною в 1 мі-
сяць – з 1 до 31 травня 2009 року (рис. 1). До 
цих даних застосовуються методи, що будуть 
описані нижче. 

Отриманий часовий ряд складається з 720 
спостережень, кожне з яких є кількістю запитів 
користувача протягом години 
X=(Xt,t=1,2…720). Здійснимо з наявним часо-
вим рядом наступний агрегаційний процес. Ви-
конаємо зменшення розміру шкали спостере-
жень у 5 разів. Для цього обчислимо новий ряд, 
отриманий за допомогою операції знаходження 
середнього для кожних 5 послідовних вихідних 
спостережень:  

∑
+−=

−=
tm

mti
it XmX

1)1(

1

  (1) 
де m – число послідовних членів ряду, що усе-
реднюються. 

Новий ряд буде складатися з 144 подій 
(рис. 2). Це означає, що кожний одиничний 
розподіл нової шкали містить 5 одиниць вихід-
ної. 

Далі ця процедура повторюється з початко-
вим рядом, але зменшується значення розподі-
лів вже в 10 разів (рис. 3). Таким чином, один 

розподіл буде містити 10 одиниць вихідної 
шкали. 

Завершується перетворення ще однією іте-
рацією, аналогічно попередній, де одиниця під-
сумкової шкали буде відповідати 15 одиницям 
вихідної (рис. 4). 

 
Рис. 1. Трафік за період 720 годин 
 

 
Рис. 2. Об'єднання даних по 5 годин 
 

 
Рис. 3. Об'єднання даних по 10 годин 
 

 
Рис. 4. Об'єднання даних по 15 годин 
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Тепер потрібно проаналізувати отримані ре-
зультати. Ґрунтуючись на роботах західних до-
слідників, можна висловити припущення про 
те, що розглянутий трафік має самоподібну 
структуру. Цей висновок можна зробити базу-
ючись на визначенні самоподібності, яке гово-
рить, що структура ряду, отриманого усеред-
ненням груп елементів залишається такою ж 
самою, як і структура початкового ряду. Цей 
ефект можна спостерігати на графіках, що ілю-
струють розглянуті вище зміни шкали. Цей 
факт є передумовою для припущення про са-
моподібну структуру розглянутого трафіку й 
підставою для проведення подальшого, більш 
повного аналізу. 

 
Розподіл з важким хвостом 
Можна припустити, що розподіл вказаних 

вище даних є розподілом з важким хвостом. 
Розподіл має важкий хвіст, якщо  

20,~][ <<> − ααxxXP      (2) 
Найпростішим розподілом з важким хвос-

том є розподіл Парето, для якого функція щіль-
ності розподілу має вигляд: 

kxkkxp ≥>= −− ,0,,)( 1 αα α
      (3) 

і функцію розподілу: 
α







−=≤=

x
kxXPxF 1][)(

        (4) 
Розподіл з важким хвостом має перелік вла-

стивостей, які суттєво відрізняють його від 

найбільш відомих розподілів, таких як експо-
нентний, нормальний або пуасонівський. 

Якщо α≤2, тоді розподіл має нескінченну 
дисперсію, якщо α<1, то розподіл має нескін-
ченне середнє. При зменшенні α, довільна бі-
льша порція щільності може бути представлена 
у хвості розподілу.  

Щоб оцінити вагу хвоста для наявних даних, 
потрібно побудувати графік додаткового роз-
поділу: 

)()(1)( xXPxFxF >=−=   (5) 
Для цього будуємо дискретну емпіричну 

функцію розподілу для наших даних.  
Емпіричною функцією розподілу (функцією 

розподілу вибірки) називають функцію, що ви-
значає для кожного значення х відносну часто-
ту події Х < х, тобто  

n
mxF x=

Λ

)(
      (6) 

mx – число спостережень, при яких спостеріга-
лося значення ознаки, менше х; n – загальне чи-
сло спостережень (об'єм вибірки). 

Отже, потрібно розділити дані на 194 непе-
ресічних інтервала і обчислити частоти влучен-
ня в кожний інтервал. Далі, потрібно побудува-
ти новий ряд, підрахувавши середнє значення в 
кожному інтервалі на відповідній частоті. Ем-
пірична функція розподілу зображена рис. 5.  

Як помітно з рис. 5, емпірична функція роз-
поділу має ступінчасту структуру. 

 

 
 

Рис. 5. Емпірична функція розподілу
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Отримана функція розподілу, дозволяє роз-
рахувати значення додаткової функції розподі-

лу (x)F  і побудувати її графік в логарифмічній 
шкалі (рис. 6). 
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Рис. 6. Функція розподілу хвоста 

 
Значення коефіцієнта –α, що є оцінкою ваги 

хвоста розподілу, буде відповідати: 

xd
xFd

log
)(log

=α        (7) 

Побудувавши лінію регресії для функції  
розподілу й обчисливши тангенс кута нахилу 
до горизонтальної осі, можна обчислити зна-
чення параметра α. Так як кут нахилу до осі Х 
складає 150, то tan(150)=0,268. Значення α=0,268 
попадає в проміжок від 0 до 2, звідки виходить, 
що даний розподіл має властивість важкого 
хвоста. Причому, чим менше значення α, тим 
більш важким буде хвіст. 

 
Перевірка гіпотези про вид функції роз-

поділу 
У попередньому розділі було висловлено 

припущення, що вибірка має розподіл з важким 
хвостом. За допомогою методу Колмогорова-
Смирнова можна перевірити нульову гіпотезу, 
яка припускає, що вибірка має розподіл з важ-
ким хвостом з параметром α =0,268, що був об-
числений раніше. 

Почати можна з упорядкування спостере-
жень за зростанням, а потім потрібно визначити 
спостережувані й очікувані значення, які менше 
кожного спостереження або рівні йому. Мак-
симальна абсолютна величина різниці між ни-
ми буде дорівнює 0,9986 і значення критеріаль-
ної статистики дорівнює: 

D=0,9986/720=0,0014 
Оскільки число спостережень досить велике, 

5%-не критичне значення обчислюємо наступ-
ним наближенням: 

025,0
05,0
2ln

2
1 2

1

=
















=D

 

Значення критерію 0,0014 набагато менше 
номінального критичного значення 0,025. Тому 
ми приймаємо нульову гіпотезу й робимо ви-
сновок, що невідомий розподіл є розподілом з 
важким хвостом з параметром α =0,268. 

Поняття важкого хвоста означає, що додат-
кова функція розподілу з важким хвостом убу-
ває повільніше, ніж експонентний розподіл. 
Цей ефект показаний на рис. 6 та рис. 7. Розпо-
діл з важким хвостом будується за формулою: 

α−= xxF )( ,  (8) 
а експонентний розподіл:  

xexf λλ −=)(  (9) 

 
Рис. 7. Додаткова функція розподілу з важким хво-
стом з параметром 0,268 

 

 
Рис. 8. Додаткова функція експоненціального роз-
поділу з параметром 0,268 

 
Перевірка структури на самоподібність 
Існує ряд методів, що дозволяють виконати 

перевірку властивості самоподоби досліджува-
ного процесу. Перший метод, це побудова гра-
фіка функції розподілу для процесу з непересі-
чних груп, що поєднують події вихідного про-
цесу. Графік будується у логарифмічній шкалі 
й нахил лінії регресії дозволяє обчислити пара-
метр α, через який виражається параметр само 
подоби: 

2
3 α−

=H
  (10) 
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Інший метод – метод періодограми, що ви-
користовує в оцінці нахил спектральної функції 
при частоті, що прагне до нуля.  

Ще один метод, названий оцінкою Вітла, дає 
довірчий інтервал для параметра самоподоби, 
але має істотний недолік у тому, що вид стоха-
стичного процесу повинен бути визначений. 
Два види, які звичайно використовуються, це 
фрактальний Гауссовский процес (FGN) з па-
раметром 1/2<H<1 і фрактальний процес 
ARIMA(p,d,q) з 0<d<1/2. 

Так як в попередньому розділі для розраху-
нку α був використаний перший метод, то його 
потрібно використовувати й далі. При цьому 
можемо одержати значення параметра самопо-
доби відповідно до формули (10): 

366,1
2

268,03
=

−
=H  

Значення параметра самоподоби попадає в 
проміжок від 0.5 до 1.5, що означає підтвер-
дження раніше передбачуваного дослідження 
властивості самоподоби розглянутого процесу. 

У роботах західних дослідників можна та-
кож зустріти наступний спосіб виявлення влас-
тивості самоподоби досліджуваного процесу. 
Розрахувавши параметр самоподоби H, його 
можна використовувати при збільшенні масш-
табу шкали. При цьому потрібно скористатись 
наступним процесом одержання усереднених 
даних для шкали більшого масштабу: 

∑
+−=

−=
tm

mti
i

H
t XmX

1)1(   (11) 
Потрібно провести три ітерації для значень 

m = 5, 10, 15 (рис. 9–11). 
Цей спосіб дозволяє проілюструвати власти-

вість самоподоби. Візуальним спостереженням 
агрегованих процесів отриманих з параметром 
H можна зробити висновок про збереження 
структури процесу. 

 

 
Рис. 9. Об'єднання даних по 5 годин з H=1,366 

 

 
Рис. 10. Об'єднання даних по 10 годин з H=1,366 

 
Рис. 11. Об'єднання даних по 15 годин з H=1,366 
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Рис. 12. Автокореляційна функція оригінального 
ряду 
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Рис. 13. Автокореляційна функція агрегованого ряду 

(для m=5)  
 

На рис. 12, 13 представлені графік автокоре-
ляційної функції для оригінального та агрего-
ваного ряду відповідно.  
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Розглядаючи автокореляційні функції поча-
ткового й агрегованого рядів, можна помітити, 
що автокореляційна структура процесу зберіга-
ється. Це ще раз показує, що процес має влас-
тивість самоподоби. 

 
Довготривала залежність 
Так як, параметр самоподоби розглянутого 

процесу дорівнює 1,366, то він не перебуває в 
діапазоні від 0,5 до 1. Це означає, що самоподі-
бний процес не має властивості довгострокової 
залежності. Хоча, як видно з рисунків, приве-
дених у попередньому розділі, то можна сказа-
ти, що даний процес все таки володіє в деякій 
мірі властивістю довгострокової залежності.  

Отже, для процесу з довгостроковою залеж-
ністю автокореляційна функція наближається 
функцією виду  

∞→− kkkr ,~)( β
, де 10 << β   (12) 

Раніше було оцінено параметр α для почат-
кової вибірки, який дорівнює 0,268. Параметр β 
для автокореляційної функції пов'язаний з па-
раметром α наступним співвідношенням  
β = α – 1 = 0,268 – 1= –0,732. Отже, β= –0,732. 

 
Висновки 
Проведено дослідження мережевого трафіку 

і статистичну обробку даних на прикладі сер-
вера мережі ISP «Source» м. Кривий Ріг. 

Припущення про самоподібну структуру 
веб-трафіку ґрунтується на розгляді наявних 
даних для різноманітної часової шкали. Вису-
нута гіпотеза, що часовий розподіл процесу 
описується розподілом з важким хвостом. Ви-
користовуючи метод побудови додаткової фун-
кції розподілу для логарифмічної шкали обчис-
лено параметр α=0,268, що оцінює вагу хвоста. 

Для перевірки гіпотези самоподоби мереже-
вого трафіку використано критерій узгодження 
Колмогорова-Смирнова. За допомогою відомо-
го параметра α обчислено параметр самоподоби 
H=1,336. Використовуючи отримані результа-
ти, перевірено властивість самоподоби розгля-
нутого процесу відповідно до визначення. 

Таким чином, отримано підтвердження при-
пущення про самоподобу мережевого трафіку 
сервера. Однак цей результат не є абсолютним 

доказом самоподібної структури мережевого 
трафіку. Досліджуваний процес є тільки одним 
з можливих випадків поводження трафіку.  
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тевого трафика на примере сервера локальной 
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Проведено исследование сетевого трафика на 
примере сервера сети ISP «Source» г. Кривой Рог. 
Сделано предположение о самоподобии структуры 
трафика. Показано, что распределение процесса яв-
ляется распределением с тяжелым хвостом. Наличие 
тяжелого хвоста у случайного распределения озна-
чает наличие бесконечной дисперсии, т.е. случайная 
величина может принимать очень большие значе-
ния, но с очень малой вероятностью. Рассчитаны 
значения параметра тяжести хвоста. При помощи 
этого параметра рассчитано значение коэффициента 
самоподобия сетевого трафика. 
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DDOS-АТАКИ  Й  МЕТОДИ  БОРОТЬБИ  З  НИМИ 

В статті описано природу DDOS-атак, а також наведено приклади масштабних DDOS-атак, 
які надовго вивели з роботи певні важливі сервери. Розглянута актуальність даної тематики. 
Проаналізовано мету й завдання DDOS-атаки, а також різні технології й види DDOS-атак. Опи-
сано відомі методи й засоби захисту від DDOS-атак та зроблено висновки про рішення щодо 
виявлення DDOS-атак та боротьби з DDOS-атаками.  

In the article DDOS-attacks nature was described and scale DDOS-attacks examples, which dis-
able certain important servers, were sited. Present subjects topicality was considered. DDOS-attacks 
goal and tasks and DDOS-attacks different technologies and kinds were analyzed. Known techniques 
and means of DDOS-attacks guard were described and the conclusions about decision concerning 
DDOS-attacks  finding and fighting against DDOS-attacks were made.  

Вступ 
DDOS-атаки раніше використовувались для 

перевірок пропускної здатності мережі. Най-
більш ефективним у цьому випадку є викорис-
тання ICMP-пакетів (Internet control messaging 
protocol), тобто пакетів, що мають помилкову 
структуру. На обробку такого пакета потрібно 
більше ресурсів, після рішення про помилко-
вість пакет відправляється назад, отже досяга-
ється основна мета – "забивається" трафік ме-
режі [1]. Але зловмисники досить швидко усві-
домили шкідливий потенціал цієї технології. У 
1997 році за допомогою DDOS-атаки був майже 
на добу виведений з ладу сайт Microsoft. У 1999 
році зловмисники зламали сервери таких вели-
ких компаній, як Yahoo, CNN, eBay [2]. Жов-
тень 2002 року ознаменувався найбільшою ата-
кою на кореневі сервери Інтернету. Тоді жерт-
вою хакерів стали сім із тринадцяти серверів 
[2]. Так, у травні 2008 року відбулася блокада 
естонських державних інтернет-порталів, у ли-
пні 2008 постраждали сайти держкомісії Литви 
зі службової етики, де на головній сторінці 
з'явилися зображення радянської символіки, 
недавно забороненої в країні [3].  

20 липня 2008 року сайт президента Грузії 
піддався розподіленій DDOS-атаці. На інтер-
нет-портал надійшла велика кількість TCP, 
ICMP і http-пакетів. Одним з повідомлень в 
отриманих пакетах була фраза 
"win+love+in+Rusia". DDOS-атака зробила сайт 
недоступним більш ніж на 24 години [3]. Осно-

вна хвиля кібервійни інтернет-порталів почала-
ся ж із введенням військ Росії й Грузії на тери-
торію Південної Осетії. 8 серпня були атаковані 
сайти Міністерства закордонних справ Грузії, 
на головній сторінці якого з'явився колаж із зо-
бражень Гітлера й Саакашвілі й ряд інших уря-
дових ресурсів. Тривалий час був недоступний 
сайт парламенту Грузії. Також був зламаний і 
практично знищений один із провідних грузин-
ських інтернет-ресурсів "Грузія online".  

10 серпня 2008 року став недоступний сайт 
російського інформаційного агентства "Риа-
Новости". 11 серпня під блокаду потрапили 
сайти інформаційних агентств ИТАР ТАСС і 
REGNUM. Якийсь час був також недоступний 
російський ресурс новин Lenta.Ru. 11 серпня 
2008 року сайт президента Грузії перенесений 
на сервери американської компанії Tulip 
Systems з метою захисту від хакерів, які, почи-
наючи з 10 серпня, здійснюють DDOS-атаки на 
ресурс [4, 5]. 

 
Актуальність даної тематики 
З погляду інформаційної безпеки зловмис-

ник може реалізувати такі  погрози [6]: 
− модифікація інформації при передачі її по 
мережі або в процесі обробки й зберігання на 
комп'ютері користувача; 
− порушення конфіденційності інформації; 
− знищення інформації; 
− порушення працездатності комп'ютера 
("denial of service"); 
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− несанкціоноване використання ресурсів 
комп'ютера; 
− запис довільних даних на локальний комп'ю-
тер; 
− роздратування користувача. 

Однією із найнебезпечніших погроз є вірту-
альні DDOS-атаки. Непрямі збитки від однієї 
подібної атаки можуть становити сотні тисяч 
доларів у день. 

 
Мета й завдання DDOS-атаки 
DOS-атака (Denial of Service - "відмова в об-

слуговуванні") і DDOS-атака (Distributed Denial 
of Service – "розподілена відмова обслугову-
вання") – це різновиди атак зловмисника на 
комп'ютерні системи. Їхньою метою є створен-
ня таких умов, при яких легітимні (правомірні) 
користувачі системи не можуть одержати до-
ступ до надаваних системою ресурсів, або цей 
доступ ускладнений. 

Наприклад, вони особливо небезпечні для 
компаній, які пов'язані з телекомунікаційним 
ринком і просто не можуть собі дозволити ста-
ти жертвами зловмисників. Компанії несуть ці-
лком відчутні фінансові збитки, як прямі, так і 
непрямі. Заблокований сайт для організації 
означає втрачену вигоду, а витрати на відбиття 
атаки або звертання до сторонніх сервіс-
провайдерів досить відчутні для бюджету. За-
хист від DDOS-атак особливо важливий для ін-
тернет-магазинів, ресурсів новин та інших ком-
паній, діяльність яких передбачає постійні зве-
рнення користувача до ресурсу. 

У випадку ж з віртуальною війною DDOS-
атаки наносять більш значні іміджеві втрати, 
ніж матеріальні [1, 2, 7]. 

Зміст атаки на офіційні сайти владних орга-
нів очевидні – продемонструвати слабкість 
структур безпеки. Якщо такі атаки будуть вес-
тися на DNS-сервери і поштові сервери, то у 
держустанов із засобів зв'язку залишаться лише 
телефон і факс. 

Якщо на початку DDOS-атаками "бавилися" 
більше заради слави або з почуття помсти, то 
зараз цей бізнес приносить своїм організаторам 
цілком відчутні прибутки. Наприклад, DDOS-
атаки використовуються для шантажу, у цих 
випадках злочинна група обіцяє припинити по-
тік flood в обмін на деяку кількість готівки. 
Проте, відомо, що більшість онлайн-казіно й 
офшорних компаній платять хакерам превенти-
вно. 

DDOS-атака може використовуватися і як 
прикриття для запуску інших шкідливих про-
грам, за допомогою яких зловмисник може ви-
красти конфіденційні дані, які потім продають-
ся конкурентам. 

 
Технологія й види DDOS-атак 
Схематично DDOS-атака виглядає приблиз-

но так: на обраний в якості жертви сервер нава-
люється величезна кількість помилкових запи-
тів з безлічі комп'ютерів з різних кінців світу. У 
результаті сервер витрачає всі свої ресурси на 
обслуговування цих запитів і стає практично 
недоступним для звичайних користувачів. Ци-
нічність ситуації полягає в тому, що користувачі 
комп'ютерів, з яких направляються помилкові 
запити, можуть навіть не підозрювати про те, 
що їхня машина використовується хакерами. 
Програми, встановлені зловмисниками на цих 
комп'ютерах, прийнято називати "зомбі". Відомі 
безліч шляхів "зомбіювання" комп'ютерів – від 
проникнення в незахищені мережі до викорис-
тання програм-троянів [7, 8]. Цей підготовчий 
етап є для зловмисника найбільш трудомістким. 

Найчастіше зловмисники при проведенні 
DDOS-атак використовують трьохрівневу архі-
тектуру (рис.1), що називають "кластер DDOS". 
Така ієрархічна структура містить:  
− консоль керування (їх може бути декілька), 
тобто той комп'ютер, з якого зловмисник подає 
сигнал про початок атаки;  
− головні комп'ютери. Це ті машини, які оде-
ржують сигнал про атаку з консолі керування й 
передають його агентам -"зомбі". На одну керу 
ючу консоль залежно від масштабності атаки 
може доводитися до декількох сотень головних 
комп'ютерів;  

 
Рис. 1. Трирівнева архітектура для проведення 
DDOS-атак 



DDOS-атаки й методи боротьби з ними 
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− агенти – безпосередньо самі "зомбі"-
комп'ютери, що своїми запитами атакують ву-
зол-мішень.  

Простежити таку структуру у зворотньому 
напрямку практично неможливо. Як відомо, і 
комп'ютери-агенти, і головні комп'ютери є та-
кож потерпілими в даній ситуації й називаються 
"скомпрометованими". Така структура робить 
практично неможливим відстежити адресу вуз-
ла, що організував атаку. 

Інша небезпека DDOS полягає в тому, що 
зловмисникам не потрібно мати якісь спеціаль-
ні знання й ресурси. Програми для проведення 
атак вільно поширюються в мережі. За роки це 
програмне забезпечення постійно модифікува-
лося й до теперішнього часу фахівці з інформа-
ційної безпеки виділяють наступні види DDOS-
атак [1, 2, 6]: 

1.UDP flood – відправлення на адресу систе-
ми-мішені безлічі пакетів UDP (User Datagram 
Protocol). Цей метод використовувався на ран-
ніх атаках і в цей час вважається найменш не-
безпечним. Програми, що використовують цей 
тип атаки легко виявляються, тому що при об-
міні головного контролера й агентів використо-
вуються нешифровані протоколи TCP і UDP.  

2.TCP flood – відправлення на адресу мішені 
безлічі TCP-пакетів, що також приводить до 
"зв'язування" мережних ресурсів.  

3.TCP SYN flood – відправлення великої кі-
лькості запитів на ініціалізацію TCP-з'єднань із 
вузлом-мішенню, якому в результаті доводиться 
витрачати всі свої ресурси на те, щоб відслідко-
вувати ці частково відкриті з'єднання.  

4.Smurf-атака – ping-запити ICMP (Internet 
Control Message Protocol) за адресою спрямова-
ного широкомовного розсилання з використан-
ням у пакетах цього запиту фальшивої адреси 
джерела, яка в результаті виявляється мішенню 
атаки.  

5.ICMP flood – атака, аналогічна Smurf, але 
без використання розсилання.  

Природно, найнебезпечнішими є програми, 
що використовують одночасно кілька видів 
описаних атак. Вони одержали назву TFN і 
TFN2K і вимагають від хакера високого рівня 
підготовки [8]. 

Однією з останніх програм для організації 
DDOS-атак є Stacheldracht, що дозволяє органі-
зовувати всілякі типи атак і лавини широкомов-
них ping-запитів із шифруванням обміну дани-
ми між контролерами й агентами. 

 

Захист від DDOS-атак 
З погляду інформаційного захисту DDOS-

атаки є однією із найскладніших мережевих по-
гроз, тому вживання ефективних заходів проти-
дії є винятково складним завданням для органі-
зацій, діяльність яких залежить від інтернету. 
Міри протидії DDOS-атакам можна розділити 
на пасивні й активні, а також на превентивні й 
реакційні [9]. Розглянемо основні методи. 
Запобігання. Профілактика причин, що спо-

нукують тих або інших осіб організовувати 
DDOS-атаки. Дуже часто атаки є наслідками 
особистої образи, політичних, релігійних роз-
біжностей, що провокує поводження жертви. 
Розосередження. Побудова розподілених і 

резервних систем, які не припинять обслугову-
вати користувачів навіть якщо деякі їхні елеме-
нти стануть недоступні через атаку.  
Відхилення. Відвести безпосередню ціль 

атаки (доменне ім'я або IP-адресу)  подалі від 
інших ресурсів, які часто піддаються впливу 
разом з безпосередньою цілллю. 
Фільтрація. Фільтрація трафіку на маршру-

тизаторах – поки найпоширеніший  метод про-
тидії.  Фільтри варто вводити можливо ближче 
до джерела flood. Міжмережеві екрани й спеці-
алізовані antiflood засоби фільтрації – найбільш 
ефективна міра, але й найбільш дорога. Напри-
клад, програмний засіб Ados [10] є динамічним 
фільтром TCP-пакетів, здатним блокувати в ре-
альному часі доступ до вебсерверу з IP-адрес, 
що генерують інтенсивний потік HTTP-запитів. 
Знизити витрати можна, розділяючи такі систе-
ми між багатьма клієнтами (фільтрація на ви-
могу).  
Нарощування. Якщо flood спрямований на 

вичерпання ресурсів, самий примітивний спо-
сіб протидії flood – нарощування своїх ресурсів, 
щоб супротивник не зміг їх вичерпати. 

Сучасні засоби захисту від DDOS-атак до-
зволяють із досить високим ступенем ефектив-
ності виявити атаку й зменшити або запобігти 
збитку ресурсам операторів і їхніх клієнтів. 
Компанія "NVisionGroup" пропонує комплексне 
рішення для захисту від DDOS-атак на основі 
технології Cisco Clean Pipes [11], що забезпечує 
оперативну реакцію на DDOS-атаки, легко ма-
сштабується, має високу надійність і швидкоді-
єю. 

Технологія Cisco Clean Pipes припускає ви-
користання модулів Cisco Anomaly Detector і 
Cisco Guard, а також різні системи статистично-
го аналізу мережевого трафіку, засновані на да-
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них, одержуваних з маршрутизаторів за прото-
колом Cisco Netflow. При цьому Anomaly 
Detector і системи статистичного аналізу трафі-
ку виступають як системи виявлення DDOS-
атак, а Cisco Guard як засіб протидії вже вияв-
леній атаці. У загальному випадку технологія 
Clean Pipes припускає наявність етапу тесту-
вання (навчання), що проводиться в період від-
сутності DDOS-атак на ресурс, що захищається. 
На цьому етапі пристрої виявлення визначають 
і запам'ятовують, який трафік для ресурсу, що 
захищається, є нормальним. Ситуація, при якій 
поточний трафік на ресурс, що захищається, рі-
зко відрізняється від нормального, уважається 
DDOS-атакою. При виявленні DDOS, система 
виявлення повідомляє оператору та активує 
підсистему захисту Cisco Guard. 

 
Висновки 
DDOS-атаку дуже складно виявити й запобі-

гти, оскільки "шкідливі" пакети не відрізняють-
ся від "легітимних". Мережеві пристрої й тра-
диційні технічні рішення для забезпечення без-
пеки мережевого периметру, такі як міжмере-
жеві екрани й системи виявлення вторгнень 
(IDS), є важливими компонентами загальної 
стратегії мережевої безпеки, однак самі ці при-
строї не забезпечують повного захисту від 
DDOS-атак. Міжмережеві екрани дозволяють 
або забороняють проходження мережевого тра-
фіку на підставі аналізу різних полів мережевих 
пакетів. Але DDOS-атака може бути успішно 
реалізована в рамках дозволених міжмереже-
вим екраном потоків трафіка. Оскільки трафік 
DDOS-атаки – це звичайні мережеві пакети, 
кожен з яких окремо собою атаку не представ-
ляє, то система IDS не виявить таку атаку. У де-
яких випадках, при проведенні таких атак вико-
ристовується підміна IP-адрес джерела, через 
що стає неможливою ідентифікація шкідливого 
трафіку від конкретного джерела. 

Для боротьби з DDOS-атаками  необхідно 
використовувати  комбіновані рішення: на рівні 
сервера, на рівні сервісів сервера, на рівні ме-
режі, на рівні провайдера, на рівні апаратури, 
на рівні адміністраторів сервера. 
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DDOS-атаки и методы борьбы с ними 

В статье описана природа DDOS-атак, а также 
приведены примеры масштабных DDOS-атак, кото-
рые надолго вывели из строя некоторые важные сер-
веры. Рассмотрена актуальность данной тематики. 
Проанализированы цель и задание DDOS-атаки, а 
также разные технологии и виды DDOS-атак. Опи-
саны известные методы и средства защиты от 
DDOS-атак и сделаны выводы о решениях относи-
тельно выявления DDOS-атак и борьбы с DDOS-
атаками. 
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