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МОДЕЛЬ АРХІТЕКТУРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОЦЕСОРА 

В статті запропонована модель архітектури спеціалізованого процесора як багаторівнева 
множина його компонент і їх функцій, системи зв’язків між компонентами на всіх рівнях, 
множини параметрів даних та команд. Наведено формалізований опис вищеназваних компо-
нент. 

The paper offers the model of the specialized processor architecture as a multilevel array of its 
components and their functions, interconnections between components at all levels, and an array of 
data parameters. The description of the named constituents is formalized. 

Вступ 
Можна запропонувати широкий спектр мо-

жливих варіантів архітектури спеціалізованого 
процесора (СП). Зокрема, може бути виділена 
значна кількість типів архітектури СП залежно 
від будови його вузлів, а саме регістрової па-
м'яті, АЛП та пристрою керування. Наприклад, 
це можуть бути СП з паралельною чи конвеєр-
ною обробкою даних, з ієрархічною чи ліній-
ною регістровою пам’яттю, апаратним чи мік-
ропрограмним пристроєм керування і т.д. Зро-
зуміло, що архітектура СП має визначальний 
вплив на його споживчі характеристики: коло 
вирішуваних СП задач, продуктивність, вар-
тість, надійність, і т.д. [1-3]. 

Для вибору кращої з множини можливих ва-
ріантів архітектури СП потрібно знати зв’язок 
між архітектурою СП та його характеристика-
ми, тобто як ті чи інші структурні особливості 
та організація роботи СП і його вузлів зв'язані з 
можливостями, які надаються користувачу СП, 
які є альтернативи при створенні СП і за якими 
критеріями повинні прийматися ті чи інші про-
ектні рішення, як зв'язані між собою характери-
стики окремих вузлів СП і який вплив вони 
мають на його загальні характеристики. Питан-
ня визначення взаємозв’язків між елементами 
архітектури СП та визначення їх впливу на йо-
го характеристики на сьогодні є особливо акту-
альним в зв’язку з необхідністю подальшого 
підвищення ефективності комп’ютерних засо-
бів. Особливо ці питання є актуальними для 
вбудованих СП, до яких висувають жорсткі ви-
моги щодо таких характеристик як продуктив-

ність, затрати обладнання та споживана потуж-
ність [4]. 

 
1. Компоненти архітектури СП 
Кожен СП має свою архітектуру. Описуючи 

архітектуру СП будемо в подальшому виходити 
з загального випадку, не вникаючи в деталі, які 
можуть бути уточнені при потребі. Візьмемо за 
основу поняття архітектури, дане в [5] для архі-
тектури комп’ютера, та застосуємо його до СП. 
Будемо розуміти під архітектурою СП його ба-
гаторівневу структуру та організацію функціо-
нування і взаємодії його компонент на всіх рів-
нях, включаючи і взаємодію з зовнішніми при-
строями, формати команд та адрес, параметри 
даних, склад системи команд, а також їх зв’язок 
з характеристиками СП. Виходячи з цього, СП 
можна описати наступною множиною парамет-
рів: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
SPCAMISAEXDIMD

INDAFIFIOISPMS
SP

,,,,
,,,,,

             (1) 

де SPMS – багаторівнева структура (структурна 
будова) СП, IOI – інтерфейс вводу-виводу, IF – 
формати команд, AF – множина форматів ад-
рес, IND – множина параметрів вхідних даних, 
IMD – множина параметрів проміжних даних, 
EXD – множина параметрів вихідних даних, ISA 
– склад (структура) системи команд, AM – 
множина способів адресації пам’яті, SPC – ха-
рактеристики комп’ютерного пристрою. 

Розглянемо детальніше параметри архітек-
тури СП з тим, щоб визначити діапазони зміни 
її елементів та їх взаємозв’язок [6]. 
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2. Багаторівнева структура СП 
Багаторівнева структура СП CDMS – це 

множина його компонентів, їх функції та сис-
тема зв’язків між ними на всіх рівнях, почина-
ючи з цифрового логічного рівня, об’єктами 
якого є вентилі типу І, АБО, НІ, до рівня міжре-
гістрових передач, об’єктами якого є регістри, 
мультиплексори, лічильники, стеки регістрів, і 
закінчуючи рівнем його основних вузлів, 
об’єктами якого є блоки постійної та оператив-
ної пам’яті, арифметико-логічні пристрої, при-
стрій керування, пристрої вводу-виводу. Бага-
торівнева структура СП описується наступним 
чином: 
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де Cj – j-а компонента СП, P – кількість компо-
нент в СП, K – множина зв’язків між компонен-
тами СП, причому v

j
m
lK  – зв’язок між l-м вихо-

дом j-ї компоненти СП і m-м входом v-ї компо-
ненти СП, Lj, Mj – відповідно кількість входів та 
виходів j-ї компоненти СП, Fj - функція, вико-
нувана j-ю компонентою СП. 

 
3. Інтерфейс вводу-виводу СП 
Інтерфейс вводу-виводу IOI описує правило 

вводу даних, умови початку та закінчення об-
робки даних, а також правило виводу даних. 

Правило вводу даних DIR задає порядок по-
дачі вхідних даних для обробки та вказує, на 
які компоненти СП ці дані подаються, і може 
бути описане наступним чином: 
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де { }IC  – множина вхідних умов, що задають 
порядок подачі вхідних даних для обробки, 
причому kIC  – вхідна умова, в разі виконання 

якої на вхід подається i -й елемент вхідних да-
них; INC  – кількість вхідних умов; IN

l j
K  – 

зв’язок, що з’єднує вхід СП з l -м входом j -ї 
компоненти СП, на яку поступає i -й елемент 
вхідних даних; P  – кількість компонент в СП; 

jL  – кількість входів j -ї компоненти. 
Аналогічно до правила вводу даних, прави-

ло виводу даних DOR описує порядок подачі 
даних на вихід, та вказує, з яких компонент СП 
ці дані подаються, тобто: 
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де { }OC  – множина вихідних умов, що задають 
порядок подачі даних на вихід, причому kOC  – 
вихідна умова, в разі виконання якої на вихід 
подається i -й елемент вихідних даних; OUTC  

– кількість вихідних умов; vm
OUTK  – зв’язок, що 

з’єднує m -й вихід v -ї компоненти СП з вихо-
дом СП, на який поступає i -й елемент вихід-
них даних; P  – кількість компонент в СП; vM  
– кількість виходів v -ї компоненти. 

Множина умов початку обробки даних SR 
описується виразом: 

( ) { }{ }SCCiSCSR S
i ∈−== 1,...,1,0: ,       (5) 

де { }SC  – множина умов початку, в разі вико-

нання яких починається обробка даних; SC  – 
кількість умов початку обробки даних. 

Аналогічно множина умов закінчення обро-
бки даних FR описується виразом: 

( ) { }{ }FCCiFCFR F
i ∈−== 1,...,1,0: ,    (6) 

де { }FC  – множина умов закінчення, в разі ви-

конання яких закінчується обробка даних; FC  
– кількість умов закінчення обробки даних. 
 

4. Формат команди СП 
Команда вказує тип операції, яка має бути 

виконаною СП, адреси операндів, над якими 
виконується операція, та адреси розміщення ре-
зультатів виконання операції. Відповідно до 
цього команда складається з двох частин: коду 
операції та адресної частини. Поле коду опера-
ції займає k розрядів. Ним може бути закодова-
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но до N = 2k різних операцій. Поле адреси (ад-
ресна частина) займає m розрядів. В ньому зна-
ходяться адреси операндів. Кожна адреса за-
ймає mi розрядів, де i – номер адреси (i=1,2,…l), 
l – кількість адресних полів. Кожною адресою 
можна адресувати пам'ять ємністю 2mi слів. Та-
ким чином, формат команди СП описується на-
ступними параметрами: 

] [( )
( ) ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
=

=
q

oc
mqq

Nnn
IF

;4,3,2,1,0
;log2                  (7) 

де noc – розрядність коду операції команди, N – 
кількість виконуваних СП операцій, ]log2N[ - 
більше ціле від log2N, q – кількість адрес в ко-
манді, mq - розрядність q-ї адреси. 

 
5. Множина форматів даних СП  
Під даними розуміють числа, представлені в 

деякій системі числення. В СП дані в більшості 
випадків представлені в позиційній двійковій 
системі числення, яка практично витіснила інші 
способи представлення чисел, наприклад пред-
ставлення в позиційній десятковій системі чис-
лення, в системі залишкових класів тощо. В СП 
є три класи даних: вхідні IND, проміжні IMD та 
вихідні EXD, які можна охарактеризувати на-
ступною множиною параметрів: кількістю N 
даних, їх розрядністю n (n=1,2,3,…), способом 
кодування M (прямий, обернений чи доповня-
льний код), формою представлення S (фіксова-
на чи рухома кома), форматом T (місце розмі-
щення знаку, ціле чи дробове число, місце роз-
міщення коми, розрядність порядку, основа по-
рядку, використання знаку порядку чи зміщен-
ня, розрядність мантиси, чи використовується 
нормалізація мантиси). Таким чином, залежно 
від значення параметрів n, M, S, T можна виді-
лити відповідну архітектуру СП. Наприклад, це 
може бути СП для виконання операцій над 16-
розрядними дробовими двійковими даними в 
форматі з фіксованою комою в доповняльному 
коді, або це може бути СП для виконання опе-
рацій над 32-розрядними двійковими даними в 
форматі з рухомою комою. 

В загальному випадку кожне дане має свої 
параметри, тобто: 
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6. Правило обробки даних 
Значення i-тих проміжних IMD та вихідних 

EXD даних на m-тих виходах j-тої компоненти 
СП визначаються значеннями вхідних IND та 
проміжних IMD даних на їх l-тих входах та ти-
пом Fj виконуваної j-тою компонентою опера-
ції над цими даними: 
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При цьому кожна j-а компонента Сj СП мо-
же бути описана наступним чином: 

( ){ }jjjjj MLFFFC ,,∈=            (10) 
де Fj – функція, яка виконується j-ю компонен-
тою, Lj, Mj - відповідно кількість входів та ви-
ходів j-ї компоненти СП. Подібно, кожен канал 
зв’язку між l-м виходом i-ї компоненти та m-м 

входом j-ї компоненти СП j
i

m
lK  може бути 

описаний наступним чином: 
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де k – розрядність шини. 
 
7. Склад системи команд СП 
При розробці СП необхідно враховувати ба-

гато особливостей вибору системи команд. З 
одного боку, система команд повинна бути фу-
нкціонально повною для того, щоб забезпечити 
виконання всіх заданих функцій СП. З іншого 
боку система команд має бути ортогональною, 
тобто не повинна бути надлишковою. Для но-
вого СП, який є розширенням відповідної серії, 
першочерговою є сумісність – програми, які 
виконуються на одному СП, повинні виконува-
тись і на іншому СП. В СП застосовується сис-
тема команд, до складу якої входять команди 
обробки даних, переміщення даних, передачі 
керування та введення-виведення. При цьому 
система команд СП є спеціалізованою, тобто 
орієнтованою на виконання лише заданих об-
числювальних процедур. 
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Склад системи команд СП описується вира-
зом: 

( ){ }1,...,1,0: −== PiISPIS i ,           (12) 
де Іі – i-та команда, P – кількість команд в сис-
темі команд СП. 

 
8. Способи адресації пам'яті 
Як вже вказувалось, команда може включати 

від одного до чотирьох полів, які вказують ад-
реси. Варіанти інтерпретації бітів (розрядів) 
поля з метою знаходження операнда назива-
ються способами адресації пам'яті. Існує ряд 
способів адресації, які можуть використовува-
тись в СП: безпосередня, коли операнд знахо-
диться безпосередньо в адресному полі коман-
ди, абсолютна або пряма, коли в адресному по-
лі вказується місце розміщення операнда, не-
пряма, відносна та інші. Таким чином, способи 
адресації пам'яті СП можна описати множи-
ною: 
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де r – номер способу адресації (безпосередня, 
пряма, непряма, відносна і т.д.), R – кількість 
способів адресації, використовуваних в СП, 
Ap – виконавча адреса, Ai – початкова адреса, 
Or – операція, яка має бути виконана над поча-
тковою адресою для отримання виконавчої ад-
реси. 

 
9. Вплив параметрів СП на його характе-

ристики 
До характеристик СП належать продуктив-

ність P, кількість обладнання Q, споживана по-
тужність W, надійність R, стійкість S до зовні-
шніх впливів і т.д. Тобто 

{ },...,,,, SRWQPSPC = .               (14) 
Кожна з цих характеристик залежить від 

відповідної частини параметрів архітектури 
СП. Наприклад, кількість обладнання залежить 
від архітектури СП, споживана потужність – 
від архітектури та тактової частоти роботи СП, 
а також від частоти використання його вузлів. 
Найбільш важливою характеристикою СП є йо-
го продуктивність, яка залежить від всіх пере-
рахованих параметрів його архітектури, хоча, 
звичайно, не в однаковій мірі, тобто: 
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Як же зв’язати ці параметри СП з його про-
дуктивністю? Відповідь потрібно шукати в 
способі обробки інформації в СП, який дозво-
ляє відшукати цей зв’язок. В сучасних СП ви-
користовується спосіб обробки інформації [5, 
7], відповідно до якого обчислювальний процес 
отримання за деяким алгоритмом шуканих кін-
цевих даних (результатів) з початкових даних 
виконується відповідно до завчасно сформова-
ної програми, яка складається з сукупності ко-
манд, кожна з яких визначає дію СП протягом 
деякого проміжку часу по виконанню однієї 
операції, причому, для вказівки команд та да-
них (початкових, а також проміжних та кінце-
вих, отриманих в результаті виконання опера-
цій), які зберігаються в пам’яті, використову-
ються адреси, які вказують номери відведених 
для них в пам’яті комірок, причому команда 
вказує тип (назву) виконуваної операції, для 
чого використовується код операції, та адреси 
комірок пам’яті, в яких зберігаються дані, над 
якими виконується операція, та куди потрібно 
записати результат. 

 
Висновки 
1. Запропоновано модель архітектури СП як 

множини параметрів: багаторівнева множина 
його компонент та їх функцій, системи зв’язків 
між компонентами на всіх рівнях, множина фо-
рматів команд, множина форматів адрес, мно-
жина параметрів даних, склад системи команд, 
множина способів адресації пам’яті. 

2. Формалізовано опис вищеназваних скла-
дових та показаний їх взаємозв’язок через 
вплив параметрів архітектури СП на його хара-
ктеристики. 

3. Запропоновані модель та формалізований 
опис дають можливість визначення взаємо-
зв’язків між компонентами архітектури СП та 
визначення їх впливу на його характеристики, 
що на сьогодні є особливо актуальним в зв’язку 
з необхідністю подальшого підвищення ефек-
тивності комп’ютерних засобів. 
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sach. The model of the specialized processor archi-
tecture 

Мельник A.А. Мельник В.А. Мохаммад Аль Ха-
бабсах. Модель архитектуры специализиро-
ванного процессора 

В статье предлагается модель архитектуры спе-
циализированного процессора как многоуровневое 
множество его компонент и их функций, системы 
связей между компонентами на всех уровнях, мно-
жества параметров данных и команд. Приведено 
формализированное описание названных выше ком-
понент. 
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IMPLEMENTATION  AND SYNTHESIS  OF  A  PROGRAMMABLE 
ORDERED  ACCESS  MEMORY  AND  A  SPECIALIZED 

PROCESSOR BASED  ON  IT 

In this paper the programmable ordered access memory operation and its place in the computer are 
described, ordering algorithm and an ordered access memory structure are presented. The device is 
able to continuously process an input data stream while producing an ordered output data stream. The 
data in input stream are ordered according to their order stamps. The specialized processor based on a 
programmable ordered access memory is described; processing algorithm and specialized processor 
structure are presented. The device is able to continuously process an input data stream while produc-
ing the processed output data stream. The data in input stream are ordered in a programmable ordered 
access memory according to their order stamps. A full custom design exploits the highly regular archi-
tecture to achieve high area and time performance. This specialized processor based on a programma-
ble ordered access memory has been written on VHDL, simulated using Active-HDL programming 
environment and has been examined by “FPGA Express” software for being able to be synthesized on 
FPGA chips. One main attributes of this specialized processor based on a programmable ordered ac-
cess memory model is that it can be easily modified for algorithm size and desirable data length. 

В роботі наведено принципи функціонування пам'яті з програмованим впорядкованим до-
ступом, описана її структура та алгоритм впорядкування і її місце в комп'ютері,  Пристрій зда-
тний безперервно опрацьовувати вхідний потік даних одночасно з видачею вихідного потоку 
даних. Дані у вхідному потоці впорядковані відповідно до їх міток. Подано структуру спеціалі-
зованого процесора на основі пам'яті з програмованим впорядкованим доступом та принципи 
його роботи. Процесор описаний мовою VHDL, відлагоджений в середовищі програмування 
Active-HDL, відтестований з використанням пакету “FPGA Express” і синтезований в ПЛІС. 
Одним з головних атрибутів спеціалізованого процесора на основі пам'яті з програмованим 
впорядкованим доступом є те, що він може бути легко модифікованим залежно від розміру ал-
горитму і заданої кількості даних. 

Introduction 
Specialized processors (SP) are designed for 

performing given algorithms. Today they are used 
as separate devices or as an element of system on a 
chip or reconfigurable accelerators. In all cases 
they allow to increase the computer system pro-
ductivity.  

One of the base elements of specialized proces-
sor is memory. In specialized processors when an 
intensive calculations on the data arrays are per-
formed, as it is necessary for example in multime-
dia and telecommunication tasks, data arrays com-
ing from multiple channels have to be stored, si-
multaneously with reading data for processing in 
multi-block operational units, i.e. in parallel, from 
previously stored arrays, and at the same time re-
order of the data arrays and ordering of the data 
within the arrays have to be stored. Execution of 

such operations using existing computer memories 
represents a significantly complex task, sometimes 
irresolvable with preferable characteristics, that is 
caused by potential limitations of existing memory 
types being used. These limitations make computer 
operation complex and slow. Therefore there is a 
definite demand to bring the memory operation ef-
fectiveness up when it is used to solve tasks ad-
dressed above with the data arrays. 

Main limiting factor of the existing memories is 
used method of the access to the data, which is im-
plemented in there. In modern computers most 
used memory types may be classified as follows, 
depending on the data access method [1-4]: ran-
dom access memory, where data in each clock cy-
cle may be written or read to/from the random cell, 
associative memory, where data are read by their 
content or some index, and memory with sequen-
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tial access, where data are written and read sequen-
tially. 

Works [5-9] disclose principles and approaches 
of new computer memory type design which was 
named as programmable ordered access memory 
(POAM) [10]. Same as a sequential access mem-
ory, the POAM is intended for data arrays manipu-
lation. It provides data access according to pro-
grammable defined order, i.e. code, which comes 
together with data during write mode or read 
mode, appoints particular placement of the data in 
the output array. POAM has a number of advan-
tages when it is used for the data arrays storing 
comparing with other memory types. 

That is why we have used as a specialized proc-
essor memory the POAM [10]. The POAM entity 
that is eventually implemented on FPGA is able to 
load N or less than N n-bit long input data (it is 
easily possible to install the program for different 
numbers of input data and their length), store them 
and after ordering them according to the their order 
stamps, send ordered data to output and notify ex-
ternal system of being ordered data ready on output 
port. External system can enter new unordered data 
to the entity and receive ordered data of previous 
stage at the same time. In the following sections, 
algorithm used for this ordering network is de-
scribed. After that, main parts of the ordered access 
memory are explained briefly. 

The specialized processor based on a POAM 
we designed, programmed and synthesized is a 
parallel device that because of innovations we ap-
plied can operate very well and effective. 

 
1. SP input and output ports 
As we wanted input and output of the SP to be 

independent of each other, two different ports (In-
put data and Output data) was defined as input port 
and output port, respectively for loading unproc-
essed data to the SP and for receiving processed 
data from there. There are also some other ports 
which all described shortly in Table I.  

 
Table 1. Ports of SP. 

Port I/O Function 
Input data I n bit input port 
Output data O n bit output port 
Clock I Clock 
DA I Data acknowledge 
Reset I Reset 

 
A schematic view of the ports is illustrated in 

Fig. 1. 

Clock

DA

Reset

Output data

Input data

SP

 
Fig.1. Schematic view of SP ports. 
 

2. The SP building 
After representing the roles of pins and ports in 

previous section, in this section we examine and 
explain how different parts of the SP perform data 
processing. General structure of the SP is shown in 
Fig. 2. Main parts of this SP are POAM, ALU and 
control unit. 

 

POAM

ALU

Control Unit

Input Data Output Data External
Control 

Order 
Stamps

Operation 
Code

...

...

...

... ...
1 2 n-1 1 2 k-1

1 2 m-1

1

2

l-1

Intermedi
ate data

 
 

Fig.2. Structure of the SP. 
 
POAM performs the operation of data ordering 

according to order stamps. Control unit forms the 
control signals for POAM and ALU and controls 
their operation. Input data are recorded to the 
POAM from SP inputs or from ALU output at the 
same time as order stamps are recorded from the 
control unit. All mentioned units are made up of 
smaller parts by structural description in VHDL. 

The specialized processor based on a POAM 
we designed, programmed and synthesized is a 
parallel device that because of innovations we ap-
plied can operate very well and effective. 

 
3. The SP operation 
Given algorithm is performed in SP by the way 

of data processing in ALU according to pointed by 
the control unit operation. In ALU the functional 
operations of flow graph of algorithm are per-
formed. During one clock cycle one or more func-
tional operations are performed. POAM performs 
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input and intermediate data ordering according to 
their order stamps and sends them to the ALU in-
puts. ALU can perform all functional operators of 
algorithm. 

Order stamps are formed in control unit simi-
larly to operation codes and process synchroniza-
tion. 

Although we performed programming for 
FPGAs, our processing algorithm can be imple-
mented on any other appropriate programmable 
devices or even can be fabricated independently 
e.g. in CMOS technology. 

The SP entity that is eventually implemented on 
FPGA is able to load N or less than N n-bit long 
input data (it is easily possible to install the pro-
gram for different numbers of input data and their 
length), store them and after ordering them accord-
ing to the their order stamps, send ordered data to 
processing and notify external system of being 
processed data ready on output port. External sys-
tem can enter new unprocessed data to the entity 
and receive processed data of previous stage at the 
same time. In the following sections, algorithm 
used for this SP is described. After that, main parts 
of the SP are explained briefly. 

 
4. The POAM operation 
The POAM provides data access according to 

the program defined order, i.e. code, which comes 
together with data during write mode or read 
mode, and appoints particular placement of the 
data in the output array [5]. There is no data bind-
ing to the certain memory cell, as it is done in the 
random access memory. There is also no index to 
seek the data, as it is done in the associative mem-
ory. 

Operation of POAM is organized as follows: 
together with data, the special code named order 
stamp comes in to the memory. This code contains 
information about data next destination, notably 
data number in array, after which this data has to 
appear on the memory output in output array. 
When it is necessary to read the same data recur-
rently, it is possible to employ an appropriate 
number of order stamp, or a new writing of the 
data with new order stamp into the memory. Inside 
of the POAM, the data are stored and necessary 
operations are performed to move data towards the 
memory output to make them appeared there with 
number equal to order stamp in output array. Defi-
nitely, POAM cannot be used if the place of data in 
output array is unknown. 

In comparison with the sequential access mem-
ory, POAM has more functional abilities, as it al-
lows not only sequential but any other data access 
order. Associative memory with its functional 
abilities overlays POAM functions, but it is redun-
dant on complexity and hardware requirements. 
Comparing to the random access memory, POAM 
has a number of essential advantages, main of 
which are listed below: 

- POAM requires just one single call for data, 
as the order stamp is employed only during data 
write mode or read mode, while the random access 
memory requires two calls. Thanks to that said 
above, the number of bits in the address field of the 
instruction is reduced twice and, consequently, 
control gets easier and less hardware is required for 
POAM implementation. 

- In the POAM with separate input and output 
ports, simultaneous data writing and reading is 
provided, because data are written into memory 
without binding to the certain cell, and read in de-
fined order, which is not related to input data. The 
access rate, therefore, gets up twice comparing 
with the random access memory. 

- No binding to the certain cell, and thus, no 
demand on complex and slow address decoders, 
that also allows to speed up the memory operation. 

 
5. The POAM input and output pins and 

ports 
As we wanted input and output of the POAM to 

be independent of each other, two different ports 
(Input data and Output data) was defined as input 
port and output port, respectively for loading unor-
dered data to the POAM and for receiving ordered 
data from it. There are also some other pins which 
all described shortly in Table 2.  

 
Table 2. Pins and Ports of POAM. 

Pin/Port I/O Function 
Input data I n bit input port 
Output 
data 

O n bit output port 

R/W I Read/Write 
Clock I Clock input of the POAM 
Order 
stamps 

I m-bit order stamps, which 
come to the memory together 
with data 

 
A schematic view of the ports and pins is illus-

trated in Fig. 3. 
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Clock

R/W

Order stamps

Output data

Input data

POAM

 
Fig.3. A schematic view of the ports and pins of 
POAM. 
 
6. The POAM structure 
After representing the roles of pins and ports in 

previous section, in this section we examine and 
explain how different parts of the POAM do order 
data. General structure of the POAM is shown in 
Fig. 4. Main parts of this POAM are unit for order 
stamps sorting – sorting unit, memory unit and 
commutation network [5]. 

Sorting
Unit

Memory

Unit

Commutation Network

.
...

...

...

Clock R/W
Order

stamps

Memory

control
signals

Communication
network 
control
signals

...
Ordered

dat a

Output data

Input data

 
Fig.4. Structure of the POAM. 

 
Sorting unit performs the operation of order 

stamps sorting according to their value. This unit 
also forms the control signals for memory unit and 
commutation unit and controls their work. Input 
data in write mode are written to the cells of mem-
ory unit at the same time as order stamps are writ-
ten to the sorting unit. When order stamps are 
sorted in the sorting unit, according data in mem-
ory unit are moved from one sell to another and are 
arranged in the sells by the same way as the order 
stamps in the registers of the sorting unit. All men-
tioned units are made up of smaller parts by struc-
tural description in VHDL, but for avoiding verbi-
age we do not explain them in this paper. 
 

7. The POAM algorithm 
In write mode at each clock cycle, a new word 

together with its order stamp enters through input 
ports and in read mode another word comes out 
through an output port producing the ordered out-
put data stream. The sorting unit of the POAM is a 
chain of identical basic ordering units [5]. The ba-

sic ordering unit contains two registers to store two 
words, where each word is an order stamp. As said 
before, the default of our program for maximum 
unordered data number per loading stage is N, with 
n-bit length. Assume that in the memory unit N 
registers, used for storing data, are R0, R1 … and 
RN-1 while after ordering, register R0 has to contain 
the first data and register RN-1 has to contain the 
end one. For ordering, a cycle which has two 
stages should be done until the data in the registers 
are ordered. Let’s call those two stages of the cy-
cle, first stage and second stage. At first stage, or-
der stamp of data 0 in sorting unit is compared 
with order stamp of data 1, order stamp of data 2 
with order stamp of data 3, order stamp of data 4 
with order stamp of data 5 etc. In each comparison, 
the data greater order stamp is transmitted to the 
top register of memory unit, and the data with 
lesser one to the bottom register. Obviously, if two 
order stamps of data are equal or the order stamp 
of data in top register is greater, every register re-
loads its data or in fact no transmission is done. 
For example if order stamp 0 contains 21 and order 
stamp 1 contains 75, because the order stamp 1 is 
greater, the data in register R1 of memory unit has 
to be transmitted to register R0 and the data in reg-
ister R0 has to be transmitted to register R1. At sec-
ond stage, order stamp of data in R1 is compared 
with order stamp of data in register R2, order stamp 
of data in register R3 with order stamp of data in 
register R4, order stamp of data in register R5 with 
order stamp of data register R6 etc. Like first stage, 
in each comparison the data greater order stamp is 
transmitted to the top register of memory unit and 
the data with lesser one is transmitted to the bot-
tom register. It is observable that at second stage, 
order stamp of data in first register i.e. register R0 
is compared with order stamp of data in last regis-
ter i.e. register RN-1 and in this comparison the data 
with greater order stamp has to be transmitted to 
register R0 and the lesser data has to be transmitted 
to register RN-1. If the POAM is used for ordering 
N data, ordering is completed in N clock cycles by 
mentioned algorithm. 
 

8. Performance 
The SP was implemented in FPGA. It is based 

on the memory which is capable of ordering data 
according to their order stamps. The maximum op-
eration frequency is 250 M clocks/s. Measurement 
on speed and power dissipation has shown to agree 
very well with simulation results. 
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Conclusion 
We have demonstrated that the described SP is 

suitable for VLSI implementation. The SP is capa-
ble of data processing according to given algo-
rithm. Its strength resides in its intrinsic parallelism 
and in its highly regular pipeline structure, which 
also allows cascading more SP devices to increase 
its throughput. The POAM of SP is capable of data 
ordering according to its order stamps. We have 
presented the architectural principles and imple-
mentation details. The modularity of the presented 
architecture allows it to be easily adapted to differ-
ent data and algorithm sizes. 
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Аль Хабабсах М. Х., Аль Равашдех Д.Х. Розроб-
ка та синтез пам’яті з програмованим впорядко-
ваним доступом та спеціалізованого процесора на 
її основі 

Аль Хабабсах М. Х., Аль Равашдех Д.Х. Разра-
ботка и синтез памяти с программируемым упо-
рядоченым доступом и специализированного 
процессора на ее основе  

В работе приведены принципы функционирова-
ния памяти с программируемым упорядоченным 
доступом, описана ее структура и алгоритм упоря-
дочения и ее место в компьютере, Устройство спо-
собно непрерывно обрабатывать входящий поток 
данных одновременно с выдачей выходного потока 
данных. Данные во входном потоке упорядочены в 
соответствии с их метками. Подано структуру спе-
циализированного процессора на основе памяти с 
программируемым упорядоченным доступом и 
принципы его работы. Процессор описан языком 
VHDL, отлаженный в среде программирования 
Active-HDL, тестирован с использованием пакета 
"FPGA Express" и синтезирован в ПЛИС. Одним из 
главных атрибутов специализированного процессо-
ра на основе памяти с программируемым упорядо-
ченным доступом является то, что он может быть 
легко модифицированным зависимости от размера 
алгоритма и заданного количества данных. 
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ІМІТАЦІЙНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ  РОБОТИ  КВАНТОВОГО 
ВЕНТИЛЯ  ФРЕДКІНА  В  РАМКАХ  СПІНОВОЇ  МОДЕЛІ  ІЗІНГА 

Для системи з трьох взаємодіючих спінів в рамках моделі Ізінга методом розплутування 
експоненціальних операторів чисельно змодельовано роботу квантового вентиля Фредкіна на 
ядерному магнітному резонансі (ЯМР). В моделі враховано статичне і радіочастотне магнітні 
поля а також обмінні взаємодії з першими та другими сусідами. Моделювання виконано як для 
чітких цифрових станів так і для двох суперпозиційних квантових станів системи. Для останніх 
обчислено функцію чіткості спрацювання вентиля в залежності від відношення параметрів об-
мінної взаємодії. Показано, що вентиль Фредкіна при вибраних параметрах системи спрацьо-
вує коректно, якщо вказане відношення більше за 0,02.  

For three spins system in the Ising model framework the Fredkin gate functioning has been simu-
lated numerically by exponential operators puzzling out. The static and radio-frequency magnetic 
field and exchange interaction in first and second neighbors are taken into account. Simulation has 
been proved for pure digital and two superpositional states. For the last ones fidelity has been calcu-
lated as a function of exchange interactions ratio for first and second neighbors. It has been shown, 
that the Fredkin gate for selected system parameters works sharply, if this ratio is equal to 0.02. 

Вступ 
Надії науковців і практиків на квантовий 

комп’ютер в першу чергу пов’язані з явищем 
квантового паралелізму, яке полягає в тому, що 
квантовий регістр (КР) довжиною m  може зна-
ходитись не в одному з m2  можливих булевих 
станів, а відразу в усіх з однаковою ймовірніс-
тю m−2 . Тоді він може обробляти не одне двій-
кове число (слово), а  паралельно відразу m2 , 
що істотно підвищує продуктивність обчислень 
[1]. Більше того, експоненційно складні з кла-
сичної точки зору алгоритми при їх виконанні 
на квантових комп’ютерах мають лінійну скла-
дність [2].  

КР складається з квантових бітів (КвБ), які 
можуть бути представлені будь-якими кванто-
во-тотожними об’єктами, кожен з яких може 
рівноймовірно знаходитись у двох станах, що 
чітко розрізняються за енергією. Один з таких 
станів відповідає логічному 0, а інший – логіч-
ній 1. Тоді будь який квантовий алгоритм  (КА) 
можна уявити як певну сукупність дозволених 
квантових переходів між станами системи КвБ 
під впливом керуючої дії. Якщо КвБ представ-
лені системою взаємодіючих ядерних або елек-
тронних спінів, які знаходяться під впливом 
сильного статичного (СМП) і слабкого радіоча-
стотного (РЧМП) магнітних полів, то СМП та 

обмінна взаємодія задають можливі стани сис-
теми, а керуючим є РЧМП. У випадку ядерних 
спінів такий КР називається КР на ядерному 
магнітному резонансі (ЯМР) [3].  

В даній роботі ми розглянемо функціону-
вання квантового вентиля (КВ) Фредкіна на 
ЯМР на основі ланцюжка з трьох взаємодіючих 
спінів (КвБ). Попередньо зазначимо, що КВ 
Фредкіна – це КВ контрольованого обміну, 
який обмінює вміст двох контрольованих КвБ у 
випадку, якщо контролюючий КвБ знаходиться 
в стані логічної 1 і не робить цього у протиле-
жному випадку. Якщо через cba ;;  та cba ′′′ ;;  
позначити, відповідно, початкові і кінцеві стани 
КвБ ( a – контролюючий, b, c – контрольовані), 
то таблиця істинності вентиля Фредкіна матиме 
вигляд (табл.1). 

 
Модельний гамільтоніан системи і поста-

новка задачі  
Модельний гамільтоніан системи має насту-

пний вигляд [3]: 
WHH += 0 ,                          (1)  

де 

[




+++−= ∑
=

2

0
21100 2

2 k

zzzzz
kk IIIIJIhH ω

π
 

]}zz II 20α+                            (2) 
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   ( )[ ( )]tiItiIhW k
k

k ωω
π

−+
Ω

−= −

=

+∑ expexp
4

2

0
   (3) 

Цей гамільтоніан описує поведінку системи 
спінів у магнітному полі 

( )( )zBtωbtωbB ,sin,cos −= , де b  та ω  – амп-
літуда та частота РЧМП, ( )zB  – залежна від 
просторової координати z індукція СМП. Окрім 
того у формулах 2 і 3 z

kI  – оператор проекції 

k -го спіну на вісь z , y
k

x
kk iIII ±=±  – так звані 

оператори підвищення і пониження [2], 
( )kk zBγω =  – Ларморові  частоти прецесії спі-

нів, bγ=Ω  – частоти осциляцій Рабі, γ  – гіро-
магнітний фактор протона або електрона, J – 
стала обмінної взаємодії між найближчими су-
сідами, JJ /'=α  – відносний внесок обмінної 
взаємодії других сусідів ( 'J ). Саме встановлен-
ня оптимального значення α для коректного 
функціонування вентиля Фредкіна і є метою 
даної статті. 

 
Енергетичний спектр і динаміка системи  
В аналізованій квантовій системі ланцюжка 

трьох спінів реалізація будь-якого квантового 
алгоритму (КА) – це не що інше, як перерозпо-
діл ймовірностей реалізації між базисними ста-
нами системи, що характеризуються трибіто-
вими двійковими наборами, яких є усього 8 з 
номерами k від 0 до 7. Цей перерозподіл відбу-
вається під впливом РЧМП. В силу повноти си-
стеми функцій базисних станів k  довільний 
стан системи ( )tΨ  можна подати як їх лінійну 
комбінацію: 
 

Таблиця 1. Таблиця істинності вентиля Фредкіна 
a  b  c  a′  b′  c′  
0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 1 
0 1 0 0 1 0 
0 1 1 0 1 1 
1 0 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 
1 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 

 

( ) ( )∑
=

=Ψ
7

0k
k ktCt .                   (4) 

Хвильові функції базисних станів k  є влас-

ними функціями оператора 0H : 

kEkH k=0 .                    (5) 
Якщо кожному номерові k  двійкового на-

бору поставити у відповідність його двійкове 
зображення ( )012 iii , де кожне з чисел приймає 
значення 0 або 1, то власні енергії системи ви-
значаються формулою: 

( ) ( ){ +−+−−= 12 12
012 11

4
ωω

π
ii

iii
hE                   

( ) ( ) ( )[ +−+−+−+ ++ 21100 111 3
iiiii Jω  

( ) ]}201 iiα +−+ .                        (6) 
Еволюція розглядуваної системи під дією 

залежного від часу збурення (РЧМП) описуєть-
ся нестаціонарним рівнянням Шредінгера 
(НРШ): 

Ψ=
∂
Ψ∂ H
t

ih
π2

.                         (7) 

Беручи до уваги розклад (4), останнє рівнян-
ня еквівалентне системі 8-ми рівнянь з вісьмо-
ма комплексними невідомими mC ( 7...1;0=m ): 

( )∑
=

+=
7

02 n
nmnmmm CtWCECih &

π
.      (8) 

де ( )tWmn  – матричний елемент оператора збу-
рення (3), обчислений на функціях базисних 
станів системи. 

Для розглядуваного у статті випадку матри-
ця ( )tW  має такий вигляд: 

( )
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  (9) 

де ( )tiz ωexp= , а зірочка означає комплексне 
спряження. Така структура даної матриці зумо-
влена тим, що дозволеними є лише переходи з 
переворотом якого-небудь одного зі спінів.  

Для спрощення (8) перейдемо до системи 
відліку, пов’язаної зі спінами, які прецесують у 
СМП, тобто представимо коефіцієнти mС  у ви-
гляді: 

( )12exp −−= thiEDС mmm π .           (10) 
Тоді система рівнянь (8) перетворюється на та-
ку систему рівнянь для mD  ( 7...1;0=m ): 
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( )∑
=

=
7

0n
nmnm DtTD& ,                   (11)                                                                                                              

причому матричні елементи ( )tTmn  визначають-
ся так: 

( ) ( ) ( )titW
h

itT mnmnmn ωπ exp2
−= ,     (12)    

де  

( )nmmn ЕE
h

−=
πω 2 .                  (13)                                                                                                             

Систему рівнянь (11) можна записати в мат-
ричному вигляді так:  

( )DtTD =& .                        (14)                                                                                                               
Формальний розв’язок матричного рівняння 
(14) можна записати у вигляді: 

( ) ( ) ( )( )∫=
t

dttTDtD
0

exp0            (15)                                                                                                     

Програму числового інтегрування системи 
(14) у відповідності з (15) розроблено і реалізо-
вано в середовищі MathCAD-14 з використан-
ням можливості аналітичного запису інтегралу 
від матриці ( )tT . Експонента ж обчислювалась 
шляхом розкладу в ряд Тейлора за показником, 
причому кількість членів береться така, щоб 
забезпечити виконання умови нормування 

∑
=

=
7

0

2 1
m

mD  з точністю до 10-13. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Спочатку розглянемо роботу вентиля Фред-

кіна на чистих «цифрових» станах. Нехай поча-
тковий номер двійкового набору, який характе-
ризує стан системи, дорівнює 5 (101). Тоді в за-
лежності від того, перший чи третій (зліва на-
право) КвБ буде контролюючим, ми можемо 
отримати відповідь 6 (110) або 3 (011). Але 
прямі переходи 65→  і 35→  заборонені, оскі-
льки при них відбуваються перевороти одразу 
двох спінів. Однак дозволеними є двостадійні 
переходи через проміжний стан 7, а саме 

675 →→  і  375 →→ . 
Тому дія вентиля Фредкіна зводиться до дії 

двох вентилів Тоффолі (у випадку, якщо два 
обмінюваних КвБ мають завідомо різний 
вміст). Але для вентиля Тоффолі залежність 
імовірностей реалізації початкового і кінцевого 
станів від часу можна знайти досить просто. 
Для здійснення кожного з дозволених перехо-
дів під дією РЧМП необхідно, щоб частота 
РЧМП була рівна резонансній частоті переходу 

 
Рис.1. Залежність імовірностей реалізації початко-
вого 5(101) (суцільна крива) і кінцевого 7(111) 
(пунктирна крива) чітких «цифрових» станів на 
першій стадії роботи вентиля Фредкіна, отримані в 
результаті чисельного моделювання. Точки на 
обох лініях – результати розрахунків за формулами 
(18) і (19).    

 
між відповідними рівнями. Тоді основний 
вклад в (15) дають «резонуючі» елементи мат-
риці T (наприклад, для першого переходу це 
елементи 57T і 75T ), а інтеграли по часу від реш-
ти елементів близькі до нуля внаслідок швид-
ких осциляцій. Експонента від такої «розрідже-
ної» матриці обчислюється явно, внаслідок чо-
го ми отримуємо такі вирази для амплітуд ста-
нів 5 і 7: 

( ) ( ),2cos5 ttD Ω=                           (16)                       
  ( ) ( )2sin7 titD Ω= .                     (17)  

Відповідні ймовірності реалізації станів дорів-
нюють: 

( ) ( ),2cos2
5 ttP Ω=                       (18)                          

( ) ( )2sin2
7 ttP Ω= .                    (19)   

Звідси видно, що протягом так званого π - ім-
пульсу, тривалість якого 0t  задовольняє умові 

π=Ω 0t , ймовірність реалізації стану 5 плавно 
спадає від 1 до 0, а ймовірність реалізації стану 
7 плавно зростає від 0 до 1. Такі ж результати 
дає і чисельне моделювання, наприклад, при 
таких параметрах задачі (в одиницях π2 МГц): 

;5;400;200;100 321 ==== Jωωω 1,0=α , 
як видно з рис.1. Ймовірності реалізації решти 
станів весь час залишаються рівними нулеві. Це 
вірно для будь-якої пари «цифрових» станів, 
переходи між якими дозволені. Таким чином, 
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вентиль Фредкіна між чіткими «цифровими» 
станами спрацьовує за два π - імпульси.    

Однак аналізу переходів між чіткими «циф-
ровими» станами недостатньо для встановлен-
ня оптимальних параметрів системи, оскільки у 
формули (16)-(19) ці параметри явно не вхо-
дять. З іншого боку, з точки зору застосування 
квантового паралелізму прямий інтерес являє 
саме дія вентиля Фредкіна на суперпозиційні 
стани. Окрім того відомо, що обмінна взаємодія 
між спінами швидко спадає з відстанню, так що 

.1,0<α Тому нашим завданням буде встанов-
лення мінімального значення α , при якому ве-
нтиль Фредкіна коректно працює на суперпо-
зиційних станах.   

Для цього розглянемо два суперпозиційних 
стани. Перший з них являє собою рівномірну 
суперпозицію: 

( ) ( ) ∑
=

−
=Ψ

7

0

1
1 80

k
k .              (20) 

Другий – це такий суперпозиційний стан, в 
якому цифрові стани 6 (110) та 7 (111) вільні, а 
решта – рівномірно заповнені з імовірністю 1/6: 

( ) ( ) ∑
=

−
=Ψ

5

0

1
2 60

k
k .             (21) 

Коефіцієнти розкладів (20) і (21) однозначно 
задають матриці ( )0D , оскільки згідно (4) і (10) 
( ) ( )00 DC = . 

     Подіємо на ці стани вентилем  Фредкіна на 
переходах 675 →→  при параметрах системи  

.1,0;1,0
;5;400;200;100 321

=Ω=
====

α
ωωω J

 

Позначимо утворені при цьому «очікувані» ма-
триці коефіцієнтів розкладу по базисних станах 
через ( )eD 1  та ( )eD 2 . «Реальні» ж матриці,   
утворені дією на вказані вище початкові супер-
позиційні стани того ж вентиля Фредкіна при 
менших значеннях α  в діапазоні 1.00 ≤≤α  і 
незмінних інших параметрах системи позначи-
мо відповідно через ( )rD 1  та ( )rD 2 . Міру співпа-
дання «реальних»  матриць з «очікуваними»  
визначимо через функції чіткості (“fidelity”) [4]:  

( ) ( ) ( )re DDF 111 += ,                      (22) 
( ) ( ) ( )re DDF 222 += .                    (23) 

Хрестик означає ермітове спряження. В обох 
випадках матриця-рядок множиться на матри-
цю-стовпець і отримується  комплексне число. 
Будемо  вважати,  що  при  кожному вибраному 

 
 Рис.2. Залежність функцій чіткості F спрацювання 
вентиля Фредкіна для рівномірної (суцільна крива) 
і нерівномірної (пунктирна крива) суперпозицій 
від α .   
 

значенні α  в діапазоні 1.00 ≤≤α  вентиль 
Фредкіна працює коректно, якщо функції чіт-
кості (22) і (23) дорівнюють 1. 

Графіки функцій чіткості, побудовані на ос-
нові розв’язання НРШ для обох суперпозицій-
них станів зображено на рис.2. З них видно, що 
нерівномірна суперпозиція є більш «жорст-
кою», оскільки для неї функція чіткості в ціло-
му має менше значення. Обидві функції чіткос-
ті осцилюють в залежності від α , що не дивно, 
оскільки матриця T , як це випливає з формули 
(12), осцилює в залежності від α . Зі сказаного 
вище зрозуміло, що ці осциляції виявляються 
лише при роботі з суперпозиційними станами. 
При вибраних параметрах задачі період осци-
ляцій дорівнює приблизно 0,02. Найменше зна-
чення α , при якому функції чіткості (з вибра-
ною точністю обчислень) дорівнюють 1, дорів-
нює 0,02. Але вже при 029,0=α  (у другому мі-
німумі) ці значення досить істотно відрізня-
ються від 1 і дорівнюють відповідно 0,944675 
для рівномірної і 0.926178 для нерівномірної 
суперпозиції. 

Аналіз також показує, що при  дії на супер-
позиційні стани (20) і (21) вентиля Фредкіна на 
переходах 375 →→ функції чіткості не змі-
нюються.  

З наведеного аналізу випливає, що для за-
безпечення коректної роботи КР при викорис-
танні явища квантового паралелізму слід забез-
печувати належні параметри фізичної системи, 
яка його представляє. Якщо ж функції чіткості 
істотно відрізняються від одиниці, то для скла-



Г.П. Горський, В.Г. Дейбук 

20   Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 479. Комп’ютерні системи та компоненти 

дних КА необхідні процедури проміжної коре-
кції результатів. 
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Горский Г.П., Дейбук В.Г. Имитационное моде-
лирование работы квантового вентиля Фредкина 
в рамках спиновой модели Изинга 

Для системы из трех взаимодействующих спинов 
в рамках модели Изинга методом распутывания экс-
поненциальных операторов численно смоделирова-
на робота квантового вентиля Фредкина на ядерном 
магнитном резонансе (ЯМР). В модели учтено ста-
тическое и радиочастотное магнитные поля, а также 
обменные взаимодействия с первыми и вторыми со-
седями. Моделирование выполнено как для четких 
цифровых состояний, так и для двух суперпозици-
онных квантовых состояний системы. Для послед-
них вычислена функция четкости срабатывания вен-
тиля в зависимости от отношения параметров об-
менного взаимодействия. Показано, что вентиль 
Фредкина при выбранных параметрах системы ра-
ботает корректно, если указанное отношение боль-
ше чем 0,02. 
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ПІДВИЩЕННЯ  ДОСТОВІРНОСТІ  КОНТРОЛЮ  НАБЛИЖЕНИХ  
РЕЗУЛЬТАТІВ  У  МАТРИЧНОМУ  ПОМНОЖУВАЧІ  МАНТИС 

Розглянуто особливості обробки наближених даних, які суттєво знижують достовірність 
традиційних методів робочого діагностування в контролі результатів обчислень. Визначено 
шляхи підвищення достовірності контролю наближених результатів. Запропоновано метод ро-
бочого діагностування для підвищення достовірності контролю результатів за спрощеною опе-
рацією. Метод показаний на прикладі контролю скороченого множення мантис як повної опе-
рації піднесення у квадрат за модулем три. 

The features of approximate data processing, which essentially reduces reliability of the traditional 
on-line testing methods in checking the results of computations, are considered. The ways to increase 
reliability of checking the approximated results are determined. The on-line testing method for in-
creasing reliability in checking the results by simplified operation is offered. This method is shown on 
example of checking the truncated multiplication of mantissas as complete square operation by 
modulo three. 

Вступ 
Вирішення обчислювальної задачі склада-

ється з трьох компонентів: виконання певного 
обсягу обчислень за обмежений час з одержан-
ням достовірних результатів. Отже питання за-
безпечення достовірності обчислюваних ре-
зультатів належить до найбільш важливих і в 
умовах постійного вдосконалення комп’ютер-
них систем зберігає свою актуальність. Внаслі-
док обмеженої надійності засобів вирішення 
задач важливе місце у розв’язанні такого пи-
тання займають методи робочого діагностуван-
ня, які в процесі виконання обчислень дають 
оцінку достовірності одержуваних результатів, 
що дозволяє оперативно виявляти та перерахо-
вувати недостовірні результати. Ефективність 
використання методів робочого діагностування 
залежить від ймовірності появи помилок, що 
викликаються несправностями обчислювальних 
схем, а також достовірності самих методів ро-
бочого діагностування, тобто достовірності ко-
нтролю результатів [1]. 

 
1. Визначення проблеми 
1.1. Сучасний стан робочого діагностування 
На сьогодні методи робочого діагностування 

можна віднести до традиційних за ознакою їх-
ньої спрямованості на досягнення максималь-
ної виявляючої спроможності. Така спрямова-
ність була закріплена в теорії самоперевіряю-

чих схем, де до методів робочого діагностуван-
ня за основну вибирається вимога виявляти не-
справність за першою помилкою, що породжу-
ється несправністю схеми з встановленої мно-
жини несправностей [2]. Таким чином визнача-
ється мета робочого діагностування – виявляти 
несправності обчислювальних схем. Ця мета не 
суперечить оцінці достовірності обчислюваних 
результатів, якщо прийняти до уваги, що вияв-
лена помилка водночас вказує й на наявність у 
схемі несправності й на недостовірний резуль-
тат. Однак помилковий результат є завжди не-
достовірним тільки у випадку обробки точних 
даних, до яких належать тільки цілі за своєю 
природою, тобто номери елементів множин 
(нумеровані дані). Такими числами мислить 
людина, й ніяких інших, окрім нумерованих, не 
можна записати у поле будь-якого формату 
комп’ютера. Ці обставини створюють модель 
точних даних, коли всі числа незалежно від їх 
справжньої природи розглядаються як точні 
дані. Тому можна стверджувати, що робоче діа-
гностування розроблене для точних даних [3]. 

 
1.2. Роль наближених обчислень  
Основні обсяги даних формуються для 

комп’ютерної обробки за результатами вимі-
рювань і тому належать до наближених чисел.  

Роль обробки наближених даних постійно 
зростає. Це можна прослідкувати на прикладі 
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розвитку персональних комп’ютерів, де на по-
чатку процесори доповнювалися співпроцесо-
рами необов’язкової комплектації для апарат-
ної підтримки обробки наближених даних у 
форматах із плаваючою крапкою. Далі проце-
сор вже містив у собі такий співпроцесор, а у 
сімействі Pentium процесор включає конвеєри 
для обробки наближених даних [4]. Однак до-
волі часто наближений характер даних ігнору-
ється, а базові концепції та похідні уявлення 
охоплюються моделлю точних даних. Такий 
розвиток подій можна побачити на прикладі 
робочого діагностування, яке склалося в рамках 
моделі точних даних. Тому важливо розширити 
ці рамки та розповсюдити робоче діагносту-
вання на обробку наближених даних. 

В даній роботі розглядаються особливості 
наближених обчислень, що впливають на до-
стовірність методів робочого діагностування, 
показується низька достовірність традиційних 
методів і визначаються шляхи її підвищення та, 
в рамках одного з них, пропонується метод ко-
нтролю за спрощеною операцією на прикладі 
діагностування матричного помножувача ман-
тис. 

 
2. Достовірність контролю результатів 
2.1. Особливості наближених обчислень 
Наближений результат містить старші вірні 

та молодші невірні розряди [5]. 
Помилка, що викликається несправністю 

обчислювальної схеми, належить до суттєвих 
для достовірності результату, якщо зменшує кі-
лькість його вірних розрядів, та несуттєвою – у 
противному випадку. Іншими словами, помил-
ки у вірних та невірних розрядах результату є 
відповідно суттєвими та несуттєвими. 

Обробка наближених даних має цілу низку 
особливостей, які впливають на ймовірність 
появи суттєвих помилок.  

Перша особливість пов’язана з представлен-
ням наближеного числа у нормальній формі як 
добутку. Наприклад, у форматах із плаваючою 
крапкою наближене число A подається за фор-
мулою A = M BE, де M є мантисою, B – основою 
системи числення, а E – експонентою або по-
рядком [6]. 

Відомо, що добуток двох операндів має по-
двоєну розрядність. Однак, згідно до теорії по-
милок, наближений результат має вірних роз-
рядів не більше за результат операнда. Тому 
основними форматами із плаваючою крапкою є 
одинарні, тобто з одинарною точністю, в яких 

результати мають таку ж саму розрядність, що 
й операнди, а половина молодших розрядів об-
численого результату відкидається. 

Друга та третя особливості наближених об-
числень проявляються при денормалізації опе-
рандів та нормалізації результатів, які викону-
ються при вирівнюванні порядків та після заве-
ршення операції, відповідно.  

Денормалізація операнду виконується його 
арифметичним зсувом праворуч та веде до 
втрати молодших розрядів, що висуваються за 
межі розрядної сітки.  

Нормалізація результату відбувається при 
обчислені цілої частини, що, як і в попередньо-
му випадку, веде до зсуву праворуч із втратою 
молодшого розряду. Крім того, нормалізація 
здійснюється при утворенні в обчисленому ре-
зультаті незначущих цифр та виконується цик-
лічним зсувом результату ліворуч, що веде до 
заповнення молодшої частини результату неві-
рними розрядами. 

 
2.2. Фактори впливу на суттєві помилки 
Перераховані особливості наближених обчис-

лень визначають фактори, що зменшують кіль-
кість суттєвих помилок. 

Перший фактор пов'язаний із належністю 
помилок, що викликаються у молодших невір-
них розрядах добутку (незалежно від того, чи 
відкидаються ці розряди, чи ні) до несуттєвих. 
Цей фактор можна оцінити за формулою 
F1 = n / nC, де n та nC є кількістю невірних та 
обчислених розрядів. Для одинарних форматів 
із плаваючою крапкою з виконанням повних 
операцій над мантисами можна вважати 
nC ≤ 2 n, що визначає перший фактор як 
F1 ≤ 0,5, тобто за цим фактором до суттєвих 
помилок належить не більше половини всіх 
помилок. 

Другий фактор враховує втрату суттєвих 
помилок (при зсуві мантиси операнда або ре-
зультату праворуч), які накопичувались у ре-
зультатах всіх попередніх операцій, що може 
бути оцінено як F2 ≤ 0,75, 

Третій фактор діє на результати наступних 
операцій, враховуючи зменшення кількості мо-
лодших вірних розрядів результату при його 
нормалізації, що також може бути оцінено як 
F3 ≤ 0.75, 

Перераховані фактори діють з кожною опе-
рацією над мантисами, зменшуючи ймовірність 
PE того, що помилка, яка викликана несправні-
стю схеми, є суттєвою, тобто можна вважати 
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PE << 1. 
 
2.3. Достовірність традиційних методів 
Достовірність методів робочого діагносту-

вання, тобто достовірність контролю результа-
тів, може бути розглянута, використовуючи 
квадрат з одиничною довжиною сторін. На го-
ризонтальній стороні квадрату наведено ймові-
рності PE та PN = 1 – PE, що помилка є суттєвою 
та несуттєвою, відповідно. Вертикальна сторо-
на містить суму ймовірностей PD та PS = 1 – PD 
виявлення та пропуску помилки, відповідно. 

На рис. 1 показано такий квадрат для на-
ближених обчислень, де PE << PN, та традицій-
них методів робочого діагностування з високою 
виявляючою спроможністю PD >> PS.  

Квадрат розбивається на чотири частини, що 
визначають ймовірності виявлення та пропуску 
суттєвих та несуттєвих помилок: PDE = PD PE, 
PDN = PD PN, PSE = PS PE та PSN = PS PN. 

Метод робочого діагностування є достовір-
ним настільки, наскільки правильно оцінює ре-
зультат обчислень: достовірний результат від-
носить до достовірних, а недостовірний – до 
недостовірних. Недостовірність результату іде-
нтифікується виявленням помилки, а фактич-
ною ознакою недостовірності є суттєвість по-
милки. Тому метод правильно оцінює результат 
при виявленні суттєвої помилки та пропуску 
несуттєвої помилки (частини 1 та 4 квадрата) і 
помиляється у інших випадках, тобто достовір-
ність контролю результатів визначається за на-
ступною формулою:   
 D = PDE + PSN = PD PE + (1 – PD)(1 – PE).   (1) 

Одержана оцінка вказує на низьку достовір 
ність традиційних методів робочого діагносту-
вання для контролю наближених результатів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Оцінка достовірності контролю результатів. 

3. Підвищення достовірності контролю 
3.1. Умови підвищення достовірності 
Аналіз формули (1) показує, що достовір-

ність контрою результатів D = 0,5 для PE = 0,5 
незалежно від ймовірності виявлення помилки 
PD. Більша достовірність D > 0,5 може бути до-
сягнута двома наступними шляхами:   

• PD > 0,5 та PE > 0,5  
• PD < 0,5 та PE < 0,5. 
Перший шлях дозволяє розвивати та ефектив-

но впроваджувати методи робочого діагносту-
вання з традиційно високою ймовірністю вияв-
лення помилок, однак вимагає мати ймовірність 
PE > 0,5, що не завжди можливо. 

Другий шлях покриває іншу область задач, 
коли ймовірність PE < 0,5. За нижню межу ймо-
вірності виявлення помилки може бути викори-
стана її оцінка у залежності від інтервалу T па-
сивного запасу часу контролю за наступною 
формулою [7]:  
 PE = ln 2 / T.  (2) 

 
3.2. Контроль за спрощеною операцією 
Пропонується метод робочого діагностуван-

ня для підвищення достовірності контролю ре-
зультатів за другим шляхом. Метод виконує 
контроль результатів обчислень за спрощеною 
операцією. Спрощення обчислюваної операції 
відбувається завдяки обмеженню множини вхі-
дних слів, на яких здійснюється контроль ре-
зультатів. Такі слова, що складаються з операн-
дів, називаються контрольними. Наприклад, 
добуток, що обчислюється помножувачем, мо-
же контролюватися як результат піднесення у 
квадрат, якщо за контрольні вибрати слова з 
однаковими співмножниками. 

Схема контролю помножувача за спроще-
ною операцією показана на рис. 2. 

Схема містить три блоки B1, B2 та B3.  
Блок B1 ідентифікує вхідні контрольні сло-

ва, на яких обчислювальна операція спрощу-
ється, та формує дворозрядний код E1 = 002 або 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Схема контролю за спрощеною операцією. 
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E1 = 112 у разі контрольного слова та E1 = 012 
або E1 = 102 у противному випадку. 

Блок B2 перевіряє результат операції, аналі-
зуючи її як спрощену, та обчислює дворозряд-
ний код E2 = 002 або E2 = 112 у випадку вияв-
лення помилки та E2 = 012 або E2 = 102 у проти-
вному випадку. 

Блок B3 формує дворозрядний код контро-
лю E2 = 002 або E2 = 112 у випадку виявлення 
помилки на вхідному контрольному слові та 
E2 = 012 або E2 = 102 у противному випадку. 

Основною вимогою до методу контролю за 
спрощеною операцією є виявлення помилок, 
що викликаються найбільш ймовірними не-
справностями обчислювальних схем, із зада-
ною ймовірністю PE < 0,5. Наступною вимогою 
до запропонованого методу є простота реаліза-
ції схеми контролю. 

Наведений приклад зі спрощення множення 
до операції піднесення у квадрат не відповідає 
основній вимозі, бо не виявляє помилки, що 
викликаються несправностями, які коротять 
однойменні розряди операндів. Такі несправно-
сті можливі на входах елементів І матричного 
помножувача. Для усунення подібних недоліків 
пропонується спрощувати обчислювальну опе-
рацію за непарним числовим модулем. 

Вимога щодо простоти реалізації схеми кон-
тролю забезпечується при побудові економних 
схем блоків B1 та B2, на які припадають основ-
ні витрати обладнання. Порівняно до посегмен-
тного контролю, який також використовує об-
меження (2) та потребує витрат обладнання 
близько до дублювання [8], запропонований 
метод гарантує реалізацію схеми контролю в 
межах контролю за модулем.  

Вибір множини контрольних слів відбува-
ється накладанням на операнди обмежуючих 
умов. Для контролю матричного помножувача 
як квадратора за модулем три така умова має 
наступний вигляд:  

 A mod 3 = B mod 3. (3) 
Ймовірність виявлення помилки, що забез-

печується методом, оцінюється за формулою 
 PD = PB1 ⋅ PB2, (4) 

де PB1 – ймовірність появи контрольних слів; 
PB2 – ймовірність виявлення помилки в блоці 
B2 на контрольних словах. 

Ймовірність появи контрольних слів може 
бути оцінена як  

 PB1 = M–Z, (5) 
де Z – кількість обмежуючих умов, що переві-
ряються в блоці B1 за модулем M. 

3.3. Контроль матричного помножувача 
Найбільш часто мантиси обробляються у 

форматах з одинарною точністю, де найбільш 
ефективно матричні помножувачі будуються за 
методом скороченого множення [9]. Тому ме-
тод контролю за спрощеною операцією розгля-
дається для цього випадку.  

Метод скороченого множення аналізує мат-
рицю кон’юнкцій добутку (МКД) для двох но-
рмалізованих мантис операндів А = А{1 ÷ n} 2–n 
та В = В{1 ÷ n} 2–n. Матриця розбивається на мо-
лодшу та старшу частини. Молодша частина 
МКД, що містить k стовпців, вилучається з об-
числень. Величина k = n – log2 n визначається за 
умови збереження одинарної точності. За стар-
шою частиною МКД обчислюється зсічений 
добуток VT = V{1 ÷ 2n – k} 2– (2n – k), старші n роз-
рядів якого утворюють наближений результат 
VR = V{1 ÷ n} 2–n, а молодші розряди 
VS = V{n + 1 ÷ 2n – k} 2–(2n – k) відкидаються.  

Скорочення обчислень спрощує матричний 
помножувач та прискорює виконання операції 
майже вдвічі. 

Пропонується виконати контроль скороче-
ного множення як операції повного множення 
за модулем три, тобто  
 VR mod 3 = VC mod 3,  (6) 
де VC = V{1 ÷ 2n} 2–2n – повний добуток. 

Для одержання відповідної обмежуючої 
умови необхідно формулу (6) привести до за-
лежності, що існує між операндами. З цією ме-
тою може бути використане відоме розбивання 
МКД на фрагменти, які визначаються за фор-
мулою [10]: 

 Vi = sign Vi Аi Вi,   
де sign Vi = +1, якщо більшість кон’юнкцій 
фрагменту належить до молодшої частини 
МКД та sign Vi = –1 у противному випадку; 
Аi=A{ai.1÷ai.2}⋅2–ai.2 та Вi=b{bi.1÷bi.2}⋅2–bi.2 
– операнди A та B або їхні частини, що містять 
розряди з ai.1 по ai.2 та з bi.1 по bi.2, відповід-
но; i – порядковий номер фрагменту Vi. 

Молодша частина МКД може бути розбита 
на k фрагментів Vi. Тому різниця VL = VC – VR, 
що визначається за молодшою частиною МКД, 
може бути представлена як:  

 ∑=
k

i=1
iL VV , 

що дозволяє формулу (6) перетворити до на-
ступного вигляду:  
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де  KAi = Ai mod 3; KBi = Bi mod 3.  
Модуль три вибрано за найбільшою серед чи-

слових модулів простотою реалізації та високою 
виявляючою спроможністю, що для матричних 
пристроїв не поступається іншим модулям. 

При необхідності більшого зниження ймовір-
ності виявлення помилки можуть бути накладені 
додаткові обмежуючі умови, наприклад, такі, 
що спрощують обчислення контрольних кодів 
KAi та KBi частин операндів або контрольних ко-
дів фрагментів. 

При використанні двох обмежуючих умов 
(3) та (7) скорочене множення буде контролю-
ватися як повна операція піднесення у квадрат 
за модулем три. Результат такої операції може 
бути перевірений за забороненим значенням 2. 

Тоді ймовірність появи контрольних слів 
для M = 3 та Z = 2 складає, згідно до (5) 
PB1 = 0,11. Ймовірність виявлення помилки ре-
зультату піднесення у квадрат за забороненим 
значенням 2 обчислюється в [11] і дорівнює 
PB2 = 0,5. Таким чином, ймовірність виявлення 
помилки при контролі за спрощеною операцією 
скороченого множення мантис, згідно до (4), 
визначається як PD = 0,055. 

Для порівняння, контроль скороченого мно-
ження мантис за модулем три виявляє практич-
но всі помилки, що викликаються найбільш 
ймовірними несправностями матричного по-
множувача, тобто можна вважати PD = 1. 

Значення DS та DM достовірності контролю 
результатів для запропонованого методу та ко-
нтролю за модулем три обчислено, згідно до 
(1), у табл. 1 для низки значень ймовірності PE. 
Останній рядок таблиці показує виграш в до-
стовірності δD = DS / DM. 

 
Таблиця 1. Достовірність контролю результатів 
PE 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 
DS 0,90 0,81 0,72 0,63 0,54 
DM 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 
δD 18,0 5,4 2,9 1,8 1,2 
 
Висновки 
В даній роботі проаналізовано сучасний стан 

робочого діагностування та визначена пробле-
ма низької достовірності традиційних методів у 
контролі результатів обробки наближених да-
них. Показаний вплив особливостей наближе-
них обчислень на достовірність контролю ре-

зультатів і виділені фактори, що зменшують 
ймовірність виникнення суттєвої помилки. 

Проаналізована оцінка достовірності конт-
ролю результатів і визначені шляхи її підви-
щення. Запропонований метод робочого діаг-
ностування для підвищення достовірності кон-
тролем за спрощеною операцією. Розглянуто 
умови спрощення операції та показано викори-
стання методу для робочого діагностування ма-
тричного помножувача мантис зі скороченням 
обчислень. Оцінено підвищення достовірності 
контролю результатів порівняно до контролю 
за модулем. 
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Drozd O.V. Increase of reliability in checking the ap-
proximated results in iterative array multiplier of 
mantissas 
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Дрозд А.В. Повышение достоверности контроля 
приближенных результатов в матричном умно-
жителе мантис 

Рассмотрены особенности обработки прибли-
женных данных, которые существенно снижают до-
стоверность традиционных методов рабочего диаг-
ностирования в контроле результатов вычислений. 
Определены пути повышения достоверности конт-
роля приближенных результатов. Предложен метод 
рабочего диагностирования для повышения досто-
верности контроля результатов по упрощенной опе-
рации. Метод показан на примере контроля сокра-
щенного умножения мантисс как полной операции 
возведения в квадрат по модулю три. 
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ПРОЕКТУВАННЯ  ПРИСТРОЮ  ПЕРЕТВОРЕННЯ  ФОРМАТІВ 
КОЛЬОРІВ  З  РІВНЯ  ГРАФІЧНОГО  ПОДАННЯ  АЛГОРИТМУ 

Запропоновано синтез пристрою перетворення формату RGB у формат YUV з рівня графіч-
ного подання алгоритму. Отримані різні варіанти алгоритмічних операційних пристроїв 
RGB2YUV із різною кількістю ярусів конвеєра, що мають різні параметри часової затримки та 
апаратної складності. Дані пристрої отримані автоматично і своїми параметрами випереджу-
ють аналогічні взірці інших фірм. 

This paper proposes a synthesis device conversion RGB to YUV with graph algorithm. Different 
versions of algorithmic RGB2YUV operating devices with varying number of layers of the pipeline 
with different time delay and equipment costs parameters have been created. These devices are ob-
tained automatically with parameters enhancing those of similar models of other companies. 

Вступ 
Модель RGB [1] (Red-Green-Blue – черво-

ний-зелений-синій) є адитивною, передбачає 
сполучення в різній пропорції трьох основних 
кольорів і є основою для електронного відтво-
рення зображень на екрані монітору. При на-
кладанні одного компонента основного кольору 
на інший яскравість сумарного випромінюван-
ня збільшується. Суміщення трьох компонентів 
дає ахроматичний сірий колір, який при збіль-
шенні яскравості наближається до білого ко-
льору. У даній моделі колір кодується градаці-
ями складових каналів (Red, Green, Blue). Тому 
зі збільшенням величини градації одного кана-
лу - зростає його інтенсивність під час синтезу. 
Кількість градацій кожного каналу залежить від 
бітового значення RGB. Зазвичай використо-
вують 24-бітну модель, у якій ввдведено по 8 
біт на кожен канал. Тому кількість градацій до-
рівнює 255, що дозволяє закодувати 16,5 млн 
кольорів. 

YUV [2] - це специфічний вид кодування 
кольорової інформації в аналогових телевізій-
них системах (стандарти NTSC, PAL та 
SECAM). Модель YUV має компоненту яскра-
вості (Y) та дві хроматичні компоненти (UV), 
які використовують для опису формату переда-
чі та збереження інформації про колір у файло-
вих форматах, закодованих у вигляді YCbCr 
(YCC чи YBR) як MPEG чи JPEG.  

Кольоровий простір YUV дуже зручний для 
проведення стиснення графічної і відповідно 
відео інформації [2]. При процедурі JPEG-
стиснення, Y типово набирається для кожного 
пікселя, а U та V через рядок та стовпець. В ре-
зультаті такого переведення у кольоровий про-
стір YUV з субдискретизацією U та V об'єм 
графічних даних зменшується вдвічі. Це майже 
не відзначається суттєвим чином на якості при 
проведенні зворотного відновлення даних.  

Для JPEG-стиснення необхідно виконувати 
подальші операції дискретного косинусного 
перетворення з додатковим RLE кодуванням та 
остаточним стисненням за Хафманом (чи ариф-
метичним кодуванням) [2], але все ж таки на 
першому кроці виконується перетворення  фо-
рмату RGB у формат YUV, і вся подальша ро-
бота виконується з даним форматом, що завдя-
ки своїм характеристикам дозволяє отримати 
більші ступені стиснення.  

Оскільки дані, що представлені моделлю 
YUV є входом для багатьох комп’ютерних при-
строїв, то синтез пристроїв перетворення фор-
мату RGB у формат YUV  є актуальною зада-
чею. Дані пристрої повинні забезпечувати об-
робку даних при заданій частоті надходження 
даних, забезпечувати мінімальну апаратну 
складність та часову затримку. 

У даній роботі запропоновано виконувати 
автоматичний синтез однотактових та конвеєр-
них пристроїв перетворення форматів кольорів 
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(RGB2YUV), що дає можливість автоматично 
отримувати апаратні затрати та часову затрим-
ку від свого мінімального значення до макси-
мального, з графічного подання алгоритму кон-
версії. 

 
Огляд літератури 
Проектування алгоритмічних операційних 

пристроїв (АОП) починається з розробки техні-
чного завдання, на основі якого будується фун-
кціональна схема, що послідовно реалізується в 
реальний пристрій. Проектування – це багато-
рівневий, багатокроковий та ітераційний про-
цес, з поверненням назад і переглядом раніше 
прийнятих рішень. На кожному кроці проекту-
вання може бути виявлена помилковість обра-
ного раніше рішення і моделювання та синтез 
постійно повторюються та доповнюють одне 
одного. Всі ці фактори призводять до збіль-
шення часових витрат на створення проекту, а, 
відповідно, до збільшення вартості реального 
пристрою, що негативно впливає на конкурен-
тоспроможність створеного продукту. Але, 
протягом останніх років технології проекту-
вання комп’ютерних пристроїв зазнали карди-
нальних змін. Було розроблено мови типу 
VHDL [3], що стали основними інструментами 
опису комп’ютерних апаратних засобів.  

Існують різні підходи до автоматизованого 
проектування АОП RGB2YUV та створено ба-
гато перетворювачів RGB2YUV [4 9]. В [4, 5] 
використовують тільки постійні коефіцієнти 
конверсії та оптимізовані тільки за одним па-
раметром – максимальній частоті вхідних да-
них. В [6] використовують змінні коефіцієнти 
та оптимізовані як за частотою вхідних даних, 
так і за апаратними затратами.  

Перетворення формату RGB у формат YUV 

виконується за допомогою наступних співвід-
ношень [6]: 

,
;

;

1

1

CBKGKRKV
CBKGKRKU

BKGKRKY

VBVGVR

UBUGUR

YBYBYR

+×+×+×+=
+×+×+×−=

×+×+×+=
     (1) 

де – R – 10-бітні складові кольорової моделі 
RGB; K -12-бітні коефіцієнти; Y, U, V – 23-
бітні складові моделі YUV; C1 - константа. 

Цікавим є підхід створення нових АОП, орі-
єнтованих на виконання конкретних алгоритмів 
шляхом наближення структури АОП, функцій 
його вузлів, а також способів організації обчис-
лювального процесу до структури графа вико-
нуваного алгоритму (ПГА). Чим більше адап-
тована структура АОП до структури ГА, тим 
суттєвіше покращуються його характеристики. 
Така адаптація досягається шляхом перекла-
дення обчислювальних процедур з програмного 
забезпечення на апаратну частину. 

 
Постановка задачі  
Оскільки існує задача синтезу перетворюва-

чів кольорової моделі RGB у модель YUV з за-
даною частотою надходження даних, мінімаль-
ною апаратною складністю та часовою затрим-
кою, а покращення характеристик відбувається 
при адаптації структури пристрою до структури 
виконуваного алгоритму, то актуальним питан-
ням є синтез АОП перетворювачів кольорової 
моделі RGB у модель YUV з його графічного 
подання даного алгоритму. 

 
Проектування алгоритмічного операцій-

ного пристрою перетворення формату RGB у 
YUV 

Побудуємо ПГА із співвідношень (1) пере-
творення формату RGB у YUV (рис. 1).  

Рис. 1. ПГА RGB2YUV. 
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Рис.2. Структурна схема однотактового АОП RGB2YUV. 
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Рис.3. Часова діаграма АОП RGB2YUV. 
 
Всі вхідні дані переміщуються дугами ПГА 

одночасно. Якщо на шляху даних, які перемі-
щуються дугами, зустрічається вершина, то да-
ні приймають участь в операції, яка задана ве-
ршиною ПГА, інакше – просто передаються на 
наступний ярус. У результаті перетікання да-
них між ФО ПГА і виконання операцій, зада-
них алгоритмом, на виході ПГА отримується 
результат виконання алгоритму, що заданий 
ПГА. 

Застосувавши запропонований в [10] метод 
автоматичного синтезу АОП з графічного пред-
ставлення, коли кожній вершині ПГА постав-
лена у відповідність комбінаційна схема КС, 
яка виконує операцію, задану вершиною, а на 
вході і на виході АОП включені регістри з ви-
могами [6], отримаємо АОП перетворення фо-
рмату RGB у формат YUV з наступним інтер-
фейсом. 

 
ENTITY RGB2YUV IS 
port( 
         CLK :IN std_logic; 
         RST  :IN std_logic; 
--складові RGB 
         R      :IN std_logic_vector(9 downto 0); 
         G      :IN std_logic_vector(9 downto 0); 
         B      :IN std_logic_vector(9 downto 0); 
-- коефіцієнти 
         KYR :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
         KYB :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
         KYG :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
         KUR :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
         KUB :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
         KUG :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
         KVR :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
         KVB :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
         KVG :IN std_logic_vector(11 downto 0); 
--складові YUV 
         Y   :OUT std_logic_vector(22 downto 0); 
         U   :OUT std_logic_vector(22 downto 0); 
         V   :OUT std_logic_vector(22 downto 0) 

     ); 
END RGB2YUV; 
 
Для верифікації АОП RGB2YUV виконано 

контрольні розрахунки. Структурна схема АОП 
RGB2YUV показана на рис. 2.Часова діаграма 
роботи АОП RGB2YUV наведена на рис.3.  

У цьому випадку часова затримка реалізації 
алгоритму є найменшою, оскільки виконується 
за один такт, але і продуктивність є низькою. 

Збільшення продуктивності АОП забезпечу-
ється збільшенням завантаженості його при-
строїв за рахунок суміщення в часі виконання 
операторів алгоритму над різними даними. Од-
ним з можливих підходів тут є конвеєризація 
однотактових АОП, структура яких базується 
на апаратному відображенні виконуваного ал-
горитму. Крім автоматичного співставлення 
кожному ФО ПГА комбінаційних схем КС, які 
їх виконують, КС різних ярусів розділяються 
регістрами. 

Заданий алгоритм виконується над вхідними 
даними при їх однократному проходженні че-
рез конвеєрний АОП. 

Найбільша довжина конвеєра такого АОП 
визначається кількістю ярусів ПГА і дорівнює 
4. Затрати обладнання на реалізацію даного 
АОП є найбільшими за рахунок введення про-
міжних регістрів між ярусами. 

Параметри АОП RGB2YUV, що реалізовані 
на ПЛІС Virtex 4 показано на рис. 4. 

Результати проектування конвеєрних АОП 
RGB2YUV показують, що зі збільшенням кіль-
кості ярусів конвеєра значно збільшується так-
това частота АОП RGB2YUV, збільшується і 
часова затримка виконання алгоритму 
RGB2YUV над вхідним пакетом даних у порів-
нянні з однотактовим. 

Час виконання алгоритму RGB2YUV над 
одним пакетом даних однотактовим АОП мен-
ший, ніж конвеєрним АОП. Разом з тим загаль-
ний час виконання більшої кількості пакетів  
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Рис. 4. Типові параметри АОП RGB2YUV реалі-
зовані на ПЛІС Virtex 4. 
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Рис. 5. Результат порівняння параметрів різних ти-
пів АОП. 
 

Таблиця 1. Результат синтезу алгоритмічних операційних пристроїв RGB2YUV 

Результати 
проекутвання інших фірм 

Синтезований 
алгоритмічний операційний пристрій 

№ 
п/п ПЛІС 

кількість 
блоків ПЛІС 

тактова 
частота 
(МГц) 

кі
ль
кі
ст
ь 
яр
у-

сі
в 
кр
нв
еє
рв

 

кі
ль
кі
ст
ь 

бл
ок
ів

 П
Л
ІС

 
(L

U
T

s)
 

та
кт
ов
а 
ча
ст
о-

та
 , 

w
 (М

Гц
) 

ча
со
ва

 за
-

тр
им

ка
, н
с 

(1
/ w

)х
l 

  IMPULSE C  INTRON_OSCAR_CC 
1.  1 42 99.4 10 
2.  2 42 155.0 12 
3.  3 44 231.6 12 
4.  

Virtex4 395 93.4 

4 50 300.3 12 
  CAST INTRON_OSCAR_CC 
5.  1314 46 1 1310 76.0 13 
6.  

VirtexE  
V400E-8 1406 66 4 1355 110.9 36 

7.  1456 40 1 1310 50.0 20 
8.  

Spartan II-E 
2S300E-7 1552 58 4 1355 74.5 52 

9.  467 76 1 126 116.1 9 
10.  

Virtex II  
2V500-6 657 105 4 176 165.2 36 

11.  646 90 1 126 114.9 9 
12.  

Virtex II Pro 
2VP7-7 657 105 4 176 187.1 20 

  INTRON_RGB2YUV  INTRON_OSCAR_CC 

13.  655 50 1 126 96.5 10 
14.  

Spartan33s 
1000-4 786 71 4 176 145.0 28 

15.  1 1094 40.7 25 
16.  

XC4085XLA 534 56 
4 1144 54.8 72 

17.  1 1310 44.6 22 
18.  Virtex XCV400 483 60 

4 1355 58.7 68 
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даних на конвеєрному АОП менший, ніж на 
однотактовому АОП. 

 
Проектування та дослідження алгоритмі-

чного операційного пристрою перетворення 
формату RGB у YUV  

Параметри різних варіантів АОП 
RGB2YUV, що виконані методом автоматично-
го синтезу АОП з графічного представлення та 
іншими фірмами, на ПЛІС фірми Xilinx показа-
но в табл. 1. 

Автоматично синтезований АОП RGB2YUV 
з його графічного представлення майже в два 
рази перевищує за тактовою частотою АОП, що 
розроблені фірмами [7, 8]. В той же час апарат-
ні затрати є меншими при тактовій частоті та-
кого ж порядку як АОП RGB2YUV фірми 
Intron [9], що спроектований вручну, з оптимі-
зацією як за частотою вхідних даних, так і за 
апаратною складністю (рис.5). 

 
Висновки 
Запропоновано методику автоматичного си-

нтезу АОП RGB2YUV з його графічного пред-
ставлення. Це дало можливість автоматично 
отримати різні варіанти АОП RGB2YUV від 
однотактових до конвеєрних з різною кількістю 
ярусів конвеєра, різними часовими параметра-
ми та апаратною складністю. 

Параметри автоматично синтезованих АОП 
RGB2YUV такого ж порядку, як і кращих зраз-
ків, спроектованих вручну, з оптимізацією за 
частотою, за апаратною складністю випере-
джують взірці інших фірм за вказаними пара-
метрами. 
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Мельник A.А., Яковлева І.Д. Проектирование 
устройств преобразования цветовых форматов с 
уровня графического представления алгоритма 

Предложен синтез устройства преобразования 
формата RGB в формат YUV с уровня графического 
представления алгоритма. Получены разные вариан-
ты алгоритмических операционных устройств 
RGB2YUV с разным количеством ярусов конвейера, 
которые имеют разные параметры часовой задержки 
и аппаратной сложности. Данные устройства полу-
чены автоматически и своими параметрами опере-
жают аналогичные образцы других фирм. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ  ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ  ЦИФРОВЫХ  СХЕМ  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СТРАТЕГИИ  СИМУЛЯЦИИ  ОТЖИГА 

В статье предложен новый алгоритм верификации эквивалентности цифровых последова-
тельностных схем. Он основан на эволюционной стратегии симуляции отжига, которая исполь-
зует итеративное улучшение свойств одной входной последовательности. Для оценки качества 
строящихся решений используется исправное моделирование цифровых схем. Эффективность 
предлагаемого алгоритма показана путём апробации на схемах из каталога ISCAS-89. 

In this paper new algorithm for the verification of the equivalence of the sequential digital circuits 
is proposed. It is based on the new evolutionary strategy of the simulating annealing. This approach 
uses an iterative improvement of the properties of the one input sequence. Fault-free simulation of the 
digital circuits is used for the estimating the quality of the potential solutions. The effectiveness of the 
proposed algorithm is shown by its approbation on the ISCAS-89 benchmarks. 

1. Введение 
Разработка цифровых схем является слож-

ным итеративным процессом. На каждой ите-
рации схема проходит ряд преобразований как 
между уровнями представления (функциональ-
ный, логический и т.д.), так и внутри одного 
уровня, когда происходит оптимизация различ-
ных параметров: число логических вентилей, 
рассеиваемая  тепловая энергия и т.п. При та-
ких преобразованиях необходимо следить за 
тем, чтобы не изменилось эталонное функцио-
нирование схемы. Это достигается путём срав-
нения поведения начальной и преобразованной 
схем. Таким образом, задача проверки эквива-
лентности является актуальной в жизненном 
цикле разработки последовательностных циф-
ровых схем. 

Построение входных последовательностей с 
различными диагностическими свойствами яв-
ляется предметом изучения не одной группы 
авторов. При этом разработан целый ряд под-
ходов для решения задач подобного типа. Для 
комбинационных и небольших последователь-
ностных схем хорошо подходят методы, осно-
ванные на построении деревьев обходов [1]. К 
сожалению, с увеличением проектируемых 
схем резко падает их эффективность, что связа-
но с экспоненциальным ростом размера таких 
деревьев и, как следствие, приводит к перепол-
нению стеков возвратов поисковых процедур. 
Ко второй группе относятся методы, основан-

ные на символьном преобразовании представ-
ления обрабатываемых схем [2]. Практическое 
применение данных алгоритмов также ограни-
чено схемами небольшой и средней размерно-
сти из-за аналогичных ограничений. Третья 
группа методов  [3] преодолевает эти недостат-
ки, поскольку берёт необходимую для построе-
ния последовательностей информацию непо-
средственно из процедур моделирования. По-
скольку задача моделирования решена для 
больших схем (в том числе последовательност-
ных) [4], то и практическое применение данных 
алгоритмов шире. К данной группе, в частно-
сти, относятся подходы, основанные на генети-
ческих алгоритмах [5-6]. 

Авторы также уделяли огромное внимание 
эволюционной стратегии генетических алго-
ритмов. На её основе разработан ряд алгорит-
мов построения идентифицирующих последо-
вательностей: тестовых [7], инициализирую-
щих [8] и верифицирующих эквивалентность 
двух заданных схем [9]. Однако вне внимания 
осталась другая эволюционная оптимизирую-
щая стратегия - симуляции отжига [10]. Её ко-
ренное отличие от генетических алгоритмов за-
ключается в том, что здесь происходит эволю-
ция только одного потенциального решения. В 
связи с этим отпадает механизм обработки по-
пуляций, который является существенной ча-
стью генетических алгоритмов. Таким образом, 
открывается возможность построения принци-
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пиально более простых алгоритмов идентифи-
кации цифровых схем, которые используют 
стратегию симуляции отжига. Под упрощением 
построения алгоритмов также понимается вся 
связанная с их программной реализацией часть: 
кодирование и отладка. 

В данной статье авторы впервые предлагают 
алгоритм построения верифицирующих после-
довательностей цифровых схем, который осно-
ван на стратегии симуляции отжига. Предло-
женный алгоритм реализован программно и 
проведена его апробация на схемах из между-
народного каталога ISCAS-89, которая показы-
вает лучшую эффективность в сравнении с дру-
гими алгоритмами. 

Данная статья имеет следующую структуру. 
Во втором разделе в общем виде будет описан 
алгоритм симуляции отжига. В третьем разделе 
будет дана формальная постановка задачи ве-
рификации эквивалентности двух заданных 
цифровых схем и описаны компоненты ре-
шающего её алгоритма, который основан на 
стратегии симуляции отжига; приведены ре-
зультаты машинных экспериментов и сравне-
ния с другими алгоритмами, решающими дан-
ную задачу. В четвёртом разделе будет описана 
модификация предложенного алгоритма для 
двухядерных рабочих станций, которая позво-
ляет существенно ускорить его работу. В за-
ключении будут сделаны выводы и отмечены 
направления возможных дальнейших исследо-
ваний. 

 
2. Стратегия симуляции отжига 
Стратегия симуляции отжига впервые раз-

работана Метрополисом (Metropolis N.) в [10] 
на заре численных компьютерных эксперимен-
тов. Она предложена для статистической зада-
чи нахождения состояния группы атомов при 
остывании нагретого слитка металла. И лишь 
спустя три десятилетия Кирпатрик (Kirpatrick 
S.) в [11] применил аналогичный подход к за-
дачам дискретной оптимизации, в частности, к 
задаче трассировки печатных плат. Таким обра-
зом, в данной статье было показано, что дан-
ный подход является оптимизирующей страте-
гией в широком смысле.  Практически одно-
временно появилась статья Керни (Cerny V.) 
[12], показывающая применение стратегии к 
решению задачи коммивояжера. С тех пор ин-
терес к данной стратегии неукоснительно рас-
тёт и множится число её применений к практи-

ческим задачам. 
Термины стратегии, как отмечено выше, бы-

ли заимствованы из задач металлургии: отжиг, 
распределение температур, конфигурация, ско-
рость охлаждения и т.д. Из названия видно, что 
данный метод поиска моделирует процесс вос-
становления. Под восстановлением понимается 
некоторый физический процесс, который со-
стоит из нагрева и последующего медленного 
охлаждения исследуемой субстанции. Скорость 
охлаждения должна быть небольшой и подоб-
рана таким образом, чтобы гарантировать по-
строение прочной кристаллической структуры, 
в противоположность структуре с дефектами, 
которая возникает при быстром охлаждении. В 
задачах оптимизации структура представляет 
собой закодированное потенциальное решение 
задачи. А метафора с температурой использу-
ется для определения: как и когда следует при-
нимать новые изменённые решения. 

Введём некоторые базовые понятия, кото-
рые необходимы для описания стратегии симу-
ляции отжига. Данная стратегия представляет 
собой итеративный алгоритм улучшения 
свойств некоторого потенциального решения - 
конфигурации, которое для шага i  алгоритма 
обозначается iK . Таким образом, конфигура-
ция iK  есть закодированное потенциальное 
решение задачи в пространстве поиска. С каж-
дой конфигурацией iK  соотносится функция, 
которая показывает качество данной точки с 
точки зрения решения задачи, и называется 
функцией стоимости: )( ii KCC = . Также до-
полнительно вводятся возмущающие операции, 
которые позволяют для точки iK  строить ок-
ружение – некоторое множество точек с изме-
нёнными характеристиками. Вычисление 
функций оценки для точек из окружения может 
показать, что их качество ухудшилось по срав-
нению с исходной точкой. Принимать такие 
ухудшения или отклонять показывает распре-
деление температур }{ iT . Смысл построения 
данного распределения заключается в том, что 
при больших температурах вероятность при-
нять худшие решения выше, чем при более 
низких. Выбор распределения температур }{ iT  
показывает скорость остывания субстанции и, 
таким образом, существенно влияет результаты 
поиска. 

Дадим словесное описание алгоритма симу-
ляции отжига.  
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1. Алгоритм начинает работу с построения 
начальной конфигурации 1KKi =  и её оценки 

)( 11 KCC = . Также для выбранного распреде-
ления температур выбирается начальная 

1TTi = . Следующие шаги алгоритма повторя-
ются итеративно вплоть до нахождения реше-
ния на одном из них, либо до достижения верх-
ней границы числа итераций. 

2. Для текущей температуры iT  путём 
применения модифицирующих операций к те-
кущей конфигурации iK  строится её окруже-
ние, состоящее из N  конфигураций: 

}...,,,{)( 21 N
iiii

n
i KKKKOO ==  

3. Для каждой конфигурации j
iK из окру-

жения N
iO вычисляется её оценка )( j

i
j

i KCC = , 
а также параметр улучшения оценки 

i
j

i
j

i CCC −=∆ , на основании которого проис-
ходит/не происходит замещение текущей кон-
фигурации iK : 
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Изменяется счётчик итераций 1+= ii , а также в 
соответствии с выбранным распределением 
температур изменяется текущая температура: 

)(1 ii TобновитьT =+ . 
4. Переход к шагу 2. 
Видно, что в структуре алгоритма присутст-

вует большое число эвристик, от значений ко-
торых существенно зависит эффективность 
адаптации алгоритма к конкретной задаче: на-
чальная и конечная температуры, скорость из-
менения температур, распределение вероятно-
стей принятия отрицательных изменений, спо-
соб построения кодирования конфигураций и 
вычисления их оценок. Именно задание коди-
ровки конфигурации и указанных параметров 
означает построение алгоритма симуляции от-
жига для решения некоторой практической за-
дачи.  

 
3. Алгоритм верификации эквивалентно-
сти и экспериментальные данные 
Сформулируем более формально постановку 

задачи верификации эквивалентности двух за-
данных схем. 

Определение 1. Пусть заданы две цифровые 
последовательностные схемы 0A  и 1A . Будем 
называть схему 0A  исправной, а схему 1A  - мо-
дифицированной (оптимизированной, неис-
правной). Тогда схемы называются последова-
тельностно эквивалентными (или просто экви-
валентными), если при произвольном одинако-
вом начальном состоянии выходные реакции 
данных схем на произвольные входные после-
довательности s  являются одинаковыми, т.е.  

10 AA =  ⇔  s∀  :    )()( 10 sAsA = . 
При этом, исходя из практического смысла, 

считается, что схема 1A  получена в результате 
некоторой оптимизации внутренней структуры 
схемы 0A . Другими словами структура их эле-
ментов состояний одинакова, тогда как логиче-
ские структуры, описывающие комбинацион-
ные блоки, различны. 

Задача теоретического доказательства экви-
валентности схем в такой постановке является 
очень трудной, а для практически проектируе-
мых схем невыполнимой. Однако разработчику 
часто нет необходимости знать, что схемы эк-
вивалентны. Для оценки правильности этапа 
оптимизации ему достаточно знать, что схемы 
являются неэквивалентными, т.е. в процессе 
оптимизации произошёл сбой. 

Поэтому, данную задачу построения вход-
ных последовательностей, как и другие, кото-
рые основаны на недетерминированных подхо-
дах, возможно переформулировать. Для этого 
изменим её на противоположную: мы не будем 
доказывать эквивалентность заданных схем, а 
будем строить последовательность, которая бу-
дет стараться различить их поведение. Таким 
образом, алгоритм будет показывать неэквива-
лентность двух схем. Сформулируем задачу в 
такой постановке. 
Определение 2. Если существует такая по-

следовательность ks , на которой при одинако-
вых начальных состояниях схемы 0A  и 1A  
имеют различные выходные реакции, то дан-
ные схемы не являются эквивалентными.  

)()(: 1010 kkk sAsAsеслиAA ≠∃≠  
Алгоритм симуляции отжига для решения 

задачи верификации эквивалентности последо-
вательностных схем строится на основании 
общего алгоритма (раздел 2) путём определе-
ния его компонент: кодирование конфигура-
ций, определения операций возмущения и ве-
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роятностей их применения, построения после-
довательности температур и на его основе рас-
пределения принятия отрицательных решений. 
Авторы уже описывали подобный алгоритм 
симуляции отжига, который строил инициали-
зирующие последовательности последователь-
ностных схем [13]. Предлагаемый алгоритм 
очень схож с описанным, поэтому мы дадим 
только его краткое описание, больше внимания 
уделив численным экспериментам и его опти-
мизации. 

В качестве модели алгоритм использует 
синхронные последовательностные схемы с 
дальнейшим их преобразованием в псевдоком-
бинационный эквивалент [14]. 

В описываемом алгоритме в качестве кон-
фигурации выступает двоичная входная после-
довательность ii sK = , для которой заранее не 
известна оптимальная длина. Ширина входной 
последовательности равна числу внешних вхо-
дов рассматриваемых схем. Кодирование кон-
фигураций соответствует кодированию особей 
в ГА построения тестов [7]. 

Функция оценки традиционно для алгорит-
мов данного типа строится на основании ре-
зультатов моделирования. Поскольку цель ал-
горитма - построить последовательность, кото-
рая должна показать различие в функциониро-
вании схем, то оценка должна основываться на 
различии поведения внутри сравниваемых 
схем. 

Общий вид функции оценки для конфигура-
ции ii sK =  и двух заданных схем 0A  и 1A : 
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где 31 cc −  - некоторые нормирующие констан-
ты, 1n  - число различий на внешних выходах 
сравниваемых схем, 2n  - число различий на 
псевдовыходах схем (элементах состояний), 3n  
- число различий на множестве контрольных 
точек. Подробно построение данной функции 
оценки описано в [9]. 

Значения эвристических параметров, напри-
мер, расписание температур, подбираются экс-
периментальным путём. 

Сконструированный таким образом алго-
ритм построения входных последовательностей 
реализован программно в среде программиро-

вания CodeGear (студенческая версия). Объём 
программного кода составил около 1200 строк, 
включая событийный алгоритм исправного мо-
делирования работы последовательностных 
схем. 

Для проведения машинных экспериментов с 
программной реализацией выбрана стратегия, 
схожая с [9]. Для проверки эффективности ал-
горитма следует проводить эксперименты на 
схемах, в которых произведены минимальные 
изменения. Причём считается, что последова-
тельностная структура (структура элементов 
состояний) является одинаковой в сравнивае-
мых схемах. А различными являются комбина-
ционные блоки, реализующие функции состоя-
ний и переходов. Для того, чтобы усложнить 
работу алгоритма, мы будем вносить некоторые 
миноритарные изменения. При построении 
двух последовательностных схем с очень близ-
кой логической структурой мы пользовались 
следующими умозаключениями. Оптимизатор 
вносит изменения в некоторый логический 
блок. Чем меньше этот блок, тем меньше раз-
личия в схемах и тем труднее построить разли-
чающую последовательность. Минимальным 
логическим блоком, в котором можно произве-
сти изменения, для вентильного уровня пред-
ставления является логический элемент. По-
этому схема для сравнения будет строиться из 
оригинальной путём случайного изменения од-
ного типа вентиля в схеме. Для двух получен-
ных таким образом схем мы производим запуск 
алгоритма верификации.  

Апробация реализации алгоритма проводи-
лась на схемах из международного каталога 
ISCAS-89 [15]. Данный каталог содержит опи-
сания цифровых последовательностных схем 
различной размерности (от единиц до десятков 
тысяч вентилей) и различной сложности. На 
схемах данного каталога принято проводить 
апробацию эффективности алгоритмов иден-
тификации последовательностных схем. 

С целью изучения свойств алгоритма решать 
поставленную задачу для каждой из контроль-
ных схем проводилось по 25 экспериментов.  

Значения эвристических параметров, подоб-
ранные на основании машинных эксперимен-
тов: 120=начT , 1=конT , шаг изменения темпе-
ратуры 1=∆T , мощность окружения 50=N , 
константа Больцмана  510*1 −=k , число итера-
ций без улучшения оценки 50=итерN . 
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Таблиця 1. Результаты численных экспериментов. 
эксперименты название 

схемы 
число вентилей / 
триггеров в схеме всего различено 

схем 
не различено 

схем 
ответ под 
вопросом 

s298 145 / 14 25 25 0 0 
s344 198 / 15 25 25 0 0 
s349 199 / 15 25 25 0 0 
s382 191 / 21 25 23 1 1 
s386 182 / 6 25 25 0 0 
s967 465 / 29 25 21 4 0 

s1196 578 / 18 25 25 0 0 
s1238 557 / 18 25 25 0 0 
s1423 756 / 74 25 25 0 0 
s1488 689 / 6 25 23 0 2 
s1494 683 / 6 25 23 0 2 
s3271 1731 / 116 25 25 0 0 
s3330 2037 / 131 25 22 2 1 
s3384 1940 / 183 25 25 0 0 
s4863 2514 / 104 25 25 0 0 
s5378 3045 / 179 25 24 0 1 
s6669 3460 / 239 25 25 0 0 

Всего: 425 
(100%) 

411 
(96,71%) 

7 
(1,645%) 

7 
(1,645%) 

 

Числовые результаты экспериментов с ука-
занными значениями параметров приведены в 
табл.1. 

Возможны три результата работы алгорит-
ма: 
-  алгоритм построил необходимую последо-

вательность, т.е. сумел различить поведение 
схем, результаты представлены в столбце 
«различено схем»; 

-  алгоритм не построил последовательность 
и функция оценки в процессе поиска оста-
лась раной нулю, т.е. на всех рассмотрен-
ных входных последовательностях не уда-
лось увидеть различия поведения даже 
внутри схемы, результаты представлены в 
столбце «не различено схем»; 

-  алгоритм не построил требуемую последо-
вательность, но различия наблюдались 
внутри схемы, однако не были распростра-
нены на внешние выходы, в этом случае, 
возможно, построить последовательность 
удалось бы за счёт углубления поиска, ре-
зультаты представлены в столбце «ответ 
под вопросом». 
На основании приведённых данных можно 

сделать вывод о высокой эффективности пред-
ложенного алгоритма: число различенных схем 
96,71%. Для сравнения приведём данные по 
другим алгоритмам верификации эквивалент-

ности: генетический алгоритм верификации эк-
вивалентности – 94,7% [9], алгоритм VEGA – 
88,35% [16], алгоритм AQUILA – 65,00% [17]. 

 
4. Оптимизация алгоритма для много-
ядерных рабочих станций 
В настоящее время стандартом «де-факто» 

стали многоядерные рабочие станции. Это 
должно учитываться при разработке новых ал-
горитмов, в том числе и идентификации циф-
ровых схем. Многоядерная структура процес-
соров, по сути, является компактной реализа-
цией многопроцессорных систем с общей па-
мятью и, следовательно, позволяет локально 
реализовывать параллельные алгоритмы. Хотя 
число ядер в современных процессорах невели-
ко (2-4), уже вышло поколение, которое за счёт 
технологии HyperThreading даёт возможность 
пользоваться восемью ядрами без физического 
построения вычислительного кластера: комму-
тационная среда, среда передачи сообщений и 
т.д.  

В данном разделе будет предложена одна 
модификация описанного выше алгоритма, ко-
торая существенно ускоряет его работу на 
двухядерных рабочих станциях и улучшает па-
раметр производительности процессоров в пе-
ресчёте на один транзистор [18], который резко 
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падает в современных вычислительных систе-
мах, показывая малоэффективное применение 
их вычислительных ресурсов. Данное ограни-
чение связано с тем, что принципиально алго-
ритм симуляции отжига является последова-
тельным по своей структуре, в отличии, напри-
мер, от генетических алгоритмов, в которых 
параллелизации эффективно подвергается блок 
оценки особей в популяции.  

Однако и в предложенном алгоритме можно 
найти участок, позволяющий эффективную па-
раллельную организацию. Это функция вычис-
ления оценки одной конфигурации. В описан-
ном выше алгоритме она реализуется на основе 
моделирования работы двух сравниваемых 
схем. В описанном выше варианте алгоритма 
данное моделирование выполняется последова-
тельно для обеих схем: эталонной и оптимизи-
рованной. Нами предлагается модификация, 
которая будет выполнять моделирование па-
раллельно для обеих схем. 

Инструментом реализации такого подхода 
являются потоки. Применяя терминологию по-
токов, последовательное вычисление функции 
оценки можно представить следующим обра-
зом. 
ПоследовательноеВычислениеФитнесс 
(схема1,схема2,последовательность) 
{ 
  Поток1=СоздатьПотокМоделирования 

      (схема1,последовательность); 
  Поток1->ЖдатьЗавершения(); 
  Поток2=СоздатьПотокМоделирования 
      (схема2,последовательность); 
  Поток2->ЖдатьЗавершения(); 
  Фитнесс=СравнениеСхем 
      (схема1,схема2); 
}  

Видно, что моделирование работы второй 
схемы не начинается до тех пор, пока не будет 
завершено моделирование поведения первой 
схемы. После этого происходит сравнение ре-
зультатов моделирования и вычисление на его 
основе оценки качества входной последова-
тельности.  

Такая реализация является совершенно есте-
ственной для однопроцессорной системы. Оче-
видно также, что такая реализация функции в 
двухядерных системах приводит к простою 
второго ядра: сначала, когда выполняется мо-
делирование работы первой схемы, и далее во 
время моделирования второй схемы. Следова-
тельно, в многоядерных системах можно не 
дожидаться окончания моделирования для пер-
вой схемы, а параллельно выполнять аналогич-
ную задачу для второй схемы на другом ядре. В 
терминах потоков моделирования модифици-
рованная процедура вычисления оценки вход-
ной последовательности приведена ниже.

 

Таблиця 2. Результаты численных экспериментов. 
время работы название 

схемы последовательный 
вариант 

параллельный 
вариант 

ускорение, 
(раз) 

эффективность 
загрузки 
ядер 

доля 
последователь-

ного кода 
s298 24 18 1,33 0,67 0,5 
s344 12 7 1,71 0,86 0,167 
s349 26 16 1,63 0,81 0,231 
s382 14 11 1,27 0,64 0,571 
s386 28 16 1,75 0,88 0,143 
s967 88 47 1,87 0,94 0,068 

s1196 148 76 1,95 0,97 0,027 
s1238 143 72 1,99 0,99 0,007 
s1423 137 71 1,93 0,96 0,036 
s1488 93 55 1,69 0,85 0,183 
s1494 115 61 1,89 0,94 0,061 
s3271 254 132 1,92 0,96 0,039 
s3330 471 246 1,91 0,96 0,045 
s3384 599 308 1,94 0,97 0,028 
s4863 402 209 1,92 0,96 0,040 
s5378 15 9 1,67 0,83 0,2 
s6669 410 210 1,95 0,98 0,024 

в среднем: 1,78 0,89 0,139 
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Рис.1. Доля последовательностного кода в параллельной реализации программы в зависимости от числа венти-
лей обрабатываемой схемы. 
 
 

ПараллельноеВычислениеФитнесс 
(схема1,схема2,последовательность) 
{ 
  Поток1=СоздатьПотокМоделирования 
      (схема1,последовательность); 
  Поток2=СоздатьПотокМоделирования 
      (схема2,последовательность); 
  Поток1->ЖдатьЗавершения(); 
  Поток2->ЖдатьЗавершения(); 
  Фитнесс=Сравнение_схем 
      (схема1,схема2); 
} 

Такое построение данной процедуры увели-
чивает загрузку ядер процессора, а следова-
тельно, повышает эффективность их использо-
вания [19]. 

Отметим также, что при этом остальная 
часть алгоритма, которая реализует эволюци-
онный поиск, остаётся неизменной, сохраняя 
высоким параметр повторного использования 
кода. 

Как было отмечено выше, предлагаемая оп-
тимизация не есть параллельная версия алго-
ритма в прямом его смысле. Она существенно 
улучшает временные характеристики только 
для двухядерных систем, для систем с большим 
числом вычислительных ядер рост этих харак-
теристик прекращается. Поэтому для двухядер-
ных рабочих станций имеет смысл привести 
необходимые для оценки степени параллелиза-
ции алгоритма характеристики: ускорение и 
эффективность использования ядер процессора 
[19]. 

Для получения указанных числовых данных 

были проведены дополнительные эксперимен-
ты со схемами ISCAS-89 (табл. 2). При прове-
дении экспериментов мы фиксировали число 
итераций, а алгоритм симуляции отжига моде-
лировал поиск последовательности с постоянно 
увеличивающейся длиной. Общее число рас-
смотренных точек в пространстве поиска со-
ставляло 2381 (для схемы s382 – 11901, для 
схемы s6669 - 1191). Для немодифицированной 
(последовательной) и модифицированной (па-
раллельной) версий алгоритма измерялось вре-
мя работы. По полученным данным вычисля-
лись следующие характеристики: ускорение, 
эффективность загрузки процессоров (ядер в 
многоядерных системах), доля последователь-
ного кода. 

Ускорение рассчитывается для параллель-
ной реализации алгоритма на системе с p  про-
цессорами (ядрами) и определяется формулой: 

)(
)()( 1

nT
nTnS

p
p =    (4) 

где p  – число процессоров в параллельной 
реализации алгоритма, n – некоторый параметр 
вычислительной сложности алгоритма, )(nTi  - 
время выполнения параллельного алгоритма на 
системе с i  процессорами. 

Эффективность использования процессоров 
при параллельной реализации алгоритма рас-
считывается по формуле: 

p
nS

nTp
nTnE p

p
p

)(
)(

)()( 1 =
⋅

=   (5) 

Для нашего подхода под числом процессо-
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ров понимается число ядер процессора. Следо-
вательно, параметр )(nEp  будет выражать эф-
фективность использования ядер процессора. 

Доля последовательностного кода (доля по-
следовательных вычислений) f  служит для 
оценки свойств алгоритма к распараллелива-
нию и определяется из закона Амдаля: 

1
1/

−

−
=

p
Sp

f p   (6) 

Численные результаты экспериментов и 
расчётов приведены в табл.2. Из таблицы вид-
но, что с ростом числа логических элементов в 
схеме доля последовательного кода снижается, 
а параллельного – растёт. Чтобы наглядно оце-
нить долю последовательного кода в зависимо-
сти от числа вентилей в исследуемой схеме, по-
строим данную зависимость графически 
(рис.1). Видно, что по мере роста числа элемен-
тов в схеме, доля последовательного кода резко 
падает и составляет в среднем меньше 5% для 
всех схем (за исключением двух) с числом вен-
тилей большим 500. Это объясняется тем, что в 
этом случае алгоритм подавляющую часть вре-
мени своей работы тратит на вычисление оце-
нок конфигураций (т.е. моделирование работы 
сравниваемых схем), а не на непосредственное 
преобразование конфигураций. Отметим, что 
несмотря на простоту предложенной парал-
лельной модификации, были получены очень 
высокие значения констант, характеризующих 
параллельные свойства алгоритма: ускорение 
работы – в среднем 1.78 раза; эффективность 
загрузки ядер – в среднем 0.89 и параллельной 
доли кода – в среднем 0.86. При этом лучшие 
значения, полученные для схемы s1238, равны 
1.99, 0.97 и 0.993 соответственно. 

 
5. Заключение 
В статье впервые предложен алгоритм по-

строения входных последовательностей для ве-
рификации эквивалентности цифровых схем. 
Данный алгоритм основан на оптимизирующей 
стратегии симуляции отжига. При его построе-
нии возможно применение компонент анало-
гичного по целям генетического алгоритма, что 
существенно сокращает время разработки. Не-
смотря на более простую стратегию оптимиза-
ции, которая основана на улучшении свойств 
одного потенциального решения, в целом пред-
ложенный алгоритм показал лучшую эффек-
тивность в работе с контрольными схемами в 

сравнении с уже известными алгоритмами. 
Также предложена параллельная модификация 
данного алгоритма для двухядерных рабочих 
станций, которая на контрольных схемах 
ISCAS-89 показывает повышение быстродейст-
вия в среднем в 1.78 раза. 

В качестве дальнейших исследований можно 
отметить следующие: 
-  разработка алгоритма симуляции отжига 
построения входных тестовых последователь-
ностей для одиночных константных неисправ-
ностей; 
-  разработка параллельных версий алгорит-
мов симуляции отжига. 
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Іванов Д.Е., Зуаві Р. Верифікація еквівалентно-
сті цифрових схем з використанням стратегії си-
муляції відпалу 

У статті запропоновано новий алгоритм верифі-
кації еквівалентності цифрових послідовних схем. 
Він заснований на еволюційній стратегії симуляції 
відпалу, яка використовує ітеративне покращення 
властивостей однієї вхідної послідовності. Для оцін-
ки якості отримуваних рішень використовується 
справне моделювання цифрових схем. Ефективність 
пропонованого алгоритму показана шляхом апроба-
ції на схемах з каталогу ISCAS-89. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПІКОВОГО СПІВВІДНОШЕННЯ СИГНАЛ/ШУМ 
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ МАЙЖЕ ФАКТОРИЗАЦІЇ ТОПОЛОГІЧ-

НИХ ПРОСТОРІВ НАБОРІВ ЗОБРАЖЕНЬ 

На основі розгляду пікового співвідношення сигнал/шум як характеристики зображення та 
міри подібності зображень запропоновано методи вирішення задачі майже факторизації топо-
логічних просторів зображень. Запропоновано автоматизацію методу з використання міри  по-
дібності через формулювання задачі пошуку максимуму метрики на основі пікового співвід-
ношення сигнал/шум.  

Automated method deploying a measure of similarity in the formulation of search metrics based 
on the maximum peak signal / noise ratio is proposed. Using the example of the overlapping problem 
of similar images set results of experiments and practical algorithms are presented. 

Постановка проблеми в загальному виді 
Із розвитком сучасних обчислювальних за-

собів і появою нових прикладних областей ви-
користання інформаційних технологій виникає 
потреба в розробці швидких методів обробки 
інформації. Сповільнення темпів зростання 
апаратних можливостей і перехід на багатояде-
рні технології відроджує інтерес до методів, які 
ґрунтуються на обробці пакетів даних великої 
розмірності. Тому сучасні методи повинні во-
лодіти не лише можливостями швидкої та ефе-
ктивної обробки інформації, а й бути прийнят-
ними до розпаралелювання на рівні логістики 
користувацьких операційних систем. 

Формулювання задачі майже факторизації 
[5] є однією із задач, які надають можливості 
пришвидшення та розпаралелювання обробки 
даних. В запропонованій роботі ця задача від-
носиться до групи методів попередньої обробки 
наборів зображень як інформаційних масивів 
даних. Основна мета – вирівняти дані в межах 
одного піксела для видобутку додаткової інфо-
рмації засобами DataMinig.  

Основним інструментальним засобом про-
понується використання пікового співвідно-
шення сигнал/шум (ПССШ). Важливим є те, що 
ПССШ при вирішенні задачі майже факториза-
ції може використовуватись у двох варіаціях – 
як характеристика зображення та міра подібно-
сті. Розгляд цих двох варіацій на прикладі зада-
чі майже факторизації для вирішення задачі 
суміщення зображень набору є предметом до-

слідження. 
Метою даної роботи є аналіз використання 

пікового співвідношення сигнал/шум для задачі 
майже факторизації. 

Для вирішення цього завдання необхідно: 
• ввести до розгляду топологічний простір на-
бору однотипних зображень; 
• розглянути задачу майже факторизації топо-
логічного простору набору зображень на основі 
ПССШ як характеристики зображення; 
• розглянути задачу майже факторизації топо-
логічного простору набору зображень на основі 
ПССШ як метрики подібності зображення. 

 
1. Топології для задачі суміщення зобра-

жень набору 
Нехай задано набір P однотипних зображень 

з координатною 2, ,P X d+= ℑℑ  та колірною топо-
логіями P  [1, 2, 4]. При цьому треба 
пам’ятати, що P  індукується Pℑ . В кожній з 
цих топологій визначимо скінченні покриття: 
фреймове ( )2, , 2, ,|

X Xd dN+ +χχ ⊆ℑ  та індуковане фра-
гментне Pϑ  в P  [1, 4, 8]. 

Серед зображень набору виберемо довільне 
зображення, стосовно якого буде здійснюва-
тись операція суміщення. Таке зображення бу-
демо називати фіксованим (Pфікс). Для зручності 
подальшого викладу нехай таке зображення 
має індекс в наборі рівний 1. Тобто в наборі P 
фіксованим є зображення Pфікс = P1. Тоді через 

'P  позначимо набір з решти зображень  
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{ } { }1 2..
' \P P z z N

P P
=

= = .                 (1) 
На ( )2, , |

X d N+ χχ  визначимо фрейм  

( )2, , 2, ,
1,зад 1,зад 1,зад 1,зад 1,зад 1,зад, , ,fr fr fr frX Xd d

x y l h+ += ∆ ∆ ,   (2) 
якому на P1 відповідає індукований фрагмент 
зображення 1,зад PP ∈ϑ . 

Вважатимемо, що фреймове покриття 
( )2, , |

X d N+ χχ  гомеоморфне [1] фрейму 2, ,
1,задfrX d+  за 

розмірами. Тут гомеоморфізм за розмірами ви-
значає те, що усі елементи ( )2, , |

X d N+ χχ  мають 
розміри lfr1, зад і hfr1, зад, а відрізняються лише ко-
ординатами початку.  

З ( )2, , |
X d N+ χχ  при заданій Pℑ  сформуємо 

фреймове покриття набору 'P  за правилом 
{ } ( )2..

, |P' Pz zz N
Nχ=

= χ χ ∈χ ℑ ,            (3) 
де  

[ ]
1 2 1 11 1, 2.. : ; , 'Pz z z zz z N∀ ∈ χ = χ χ χ ∈χ   (4) 

Формули (3) і (4) означають, що фреймове 
покриття P'χ  набору 'P  складається з N - 1 то-
полоґічно еквівалентних покриттів 
( )2, ,

2, , ,
X

X d
d

+
+ ℑ , елементи яких ще й рівні за роз-

мірами. При цьому важливо відзначити, що 
розмірність кожного zχ  рівна Nχ . Тоді має мі-
сце 

dim ( 1)P' N Nχ= −χ .                   (5) 
і до розгляду треба приймати топологічний 
простір ( )| ( 1)P' N Nχ−χ . 

Фреймове покриття (3) засобом неперервно-
го відображення С [3] індукує фраґментне по-
криття P' P⊆ϑ ϑ , яке належить  топології  

P' P⊆  набору 'P , за правилом 
{ } { }
{ } { }

1 2..

1 2..

\ ;

\ ;

' .

z z N

z z N

=

=

= =

= ϑ = ϑ

⊆ ⊆

P' P

P' P

P' P P

ϑ ϑ

ϑ

            (6) 

Фактично P'χ  і P'ϑ  виступають звуженнями  
Pχ  і Pϑ  відповідно. 
Оскільки Pϑ  є індуковане неперервним ві-

дображення С [7], то визначений  для 
( )2, , |

X d N+ χχ  гомеоморфізм (за розмірами) до 
фрейму 2, ,

1,задfrX d+  має місце для елементів просто-
рів Pϑ  і P'ϑ  до фрагмента P1,зад.  При цьому для 
елементів Pϑ  і P'ϑ  не існує топологічної еквіва-
лентності подібної до (3). Це означає, що набір 

'P  можна подати у вигляді скінченного набору 
фрагментів Pz,m з розмірами розміри lfr1зад і hfr1зад  

{ } ( ){ }{ }2, ,
, , , , 1.. 2..

2, ,
,

' |

, :

d
z z m z m z m z m m N z N

d
z m z

P P P C

z m
χ

+

=
=

+

= = =

∀ ∈χ

fr

fr

P X

X
(7) 

Зазначимо, що розмірність кожного zϑ  
складає Nχ , тобто існує простір  ( )|z Nχϑ . Тоді 
розмірність P'ϑ  за (5) складає 

dim ( 1)P' N Nχ= −ϑ ,                    (8) 
і до розгляду треба приймати простір 
( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ . 
 

2. Пікове співвідношення сигнал/шум як 
характеристика зображення 

Розглянемо як основну характеристику зо-
браження пікове співвідношення сигнал/шум 
(PSNR) [ 1] 

( ) ( ) ( )
2

,,
max

PSNR PSNR 10lg
MSE

z i ji j
z z

z

c
P

⎛ ⎞
⎜ ⎟= = ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,     (9) 

де 
( ) ( ),,

max z i ji j
c  - максимально допустиме (гранич-

не) значення у пікселі (i, j) (у випадку напівто-
нових зображень - це значення інтенсивності, 
наприклад для зображень у градаціях сірого 

( ) ( ),,
max 10z i ji j

c = ; у випадку кольорових зображень 

- максимальне значення кольору); MSEz - сере-
дньоквадратичне відхилення значення кольору 
(чи інтенсивності) зображення Pz. Це означає, 
що у випадку розгляду PSNR як характеристи-
ки зображення маємо 

MSE z zD= ,                      (10) 
Нехай задано набір P, фіксоване зображення 

Pфікс = P1, фрейм 2, ,
1,задfrX d+  і фрагмент  P1,зад, набір 

'P (1), топології 2, ,P X d+= ℑℑ  та P' P⊆  (4.6) і 
покриття ( )| ( 1)P' N Nχ−χ  (3) та ( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ  
(6). 

За [6] для кожного фрагмента Pz,m  визначи-
мо PSNRz,m. Розрахункова формула має вигляд 

( ) ( )

( ) ( )

( )( )
ï î ÷ , , ï î ÷ , ,

ï î ÷ , ï î ÷ ,

2
,,

,
,

2
, ,,

2

,, , ,

max
PSNR 10lg

max
10lg

1.. ; 2.. .

z m z m z m z m

z m z m

z i ji j
z m

z m

z m z i ji j
x l y h

d
z mz m i j

i x j y

c

D

s c

c M

m N z N

+ +

= =

χ

⎛ ⎞
⎜ ⎟= =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎜ ⎟
⎝ ⎠

= =

∑ ∑
fr fr

(11) 

За (11) також обчислюється значення 
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PSNRz,зад для фрагмента P1,зад. В результаті цьо-
го кожному фрагменту Pz,m простору 
( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ  однозначно поставлено у відпо-
відність ПССШ 

, ,PSNRz m z mP → .              (12) 
Звідси випливає, що простір ( )| ( 1)P' N Nχ−χ  

засобами (7) через ( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ  індукує набір 
характеристик – пікових співвідношень сиг-
нал/шум  

{ },PSNR
PSNR , 2..P' P'С z m z N→ → =χ ϑ .     (13) 

Напівметрика для задачі майже факторизації 
( )| ( 1)P' N Nχ−χ  буде мати вид  

( ), PSNR, , 1,çàä

, 1,çàä

: ,

PSNR PSNR
z m z m

z m

P d P P∀ ∈ =

= −

P' frϑ
      (14) 

Твердження 1. Метрика (14) є напівметри-
кою. 

Доведення. аналогічне доведенню твер-
дження в [4]. 

Тоді задача полягає у побудову 
( )( ) PSNR,

~
| 1 ,

/
P' frN N dχ

ε
−ϑ

ϑ  за допомогою нерівності  

( )( )

( )
PSNR,

~
, | 1 ,

PSNR, , 1,çàä

/ ,

,

z m N N d

z m

P

d P P
χ

ε
−

∀ ∈

≤ ε

P' fr

fr

ϑ
ϑ

.        (15) 

Простір ( )( ) PSNR,

~
| 1 ,

/
P' frN N dχ

ε
−ϑ

ϑ  треба розглядати 

як набір фрагментів набору 'P  “підозрілих ” на 
подібність за (15) фрагменту 1,задP . При цьому 
мають місце нерівності 

( )( ) PSNR,

~
| 1 ,

/ : dim
P' fr

z zN N d
N

χ

ε
χ−

∀ϑ ∈ ϑ ≤
ϑ

ϑ ,    (16) 

( )( ) PSNR,

~
| 1 ,

dim / dim ( 1)
P' fr

P'N N d
N N

χ

ε
χ−

≤ = −
ϑ

ϑ ϑ .(17) 

Якщо прийняти, що ( )( ) PSNR,

~
| 1 ,

/
P' frN N dχ

ε
−ϑ

ϑ  відпо-

відає майже фактор простір ( )( ) PSNR,

~
| 1 ,

/
P' frN N dχ

ε
−χ

χ , 

такий що 

( )( ) ( )( )( )
( )

PSNR, PSNR,

~ ~
| 1 , | 1 ,

/ | dim /

| ( 1)

N N d N N d

N N

χ χ

ε ε
− −

χ⊆ −

P' fr P' fr

P'

χ ϑ
χ ϑ

χ
,  (18) 

то (17) означає, що через вирішення задачі 
майже факторизації вдалось звузити простори 
( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ  і ( )| ( 1)P' N Nχ−χ  відповідно.  

Подібно до випадку з математичним споді-
ванням наступним кроком є звуження просто-
рів ( )( ) ,

~
| 1 ,

/
P' frDN N dχ

ε
−ϑ

ϑ  і ( )( ) ,

~
| 1 ,

/
P' frDN N dχ

ε
−χ

χ  до одного 

фрейму через вирішення задачі пошуку коре-
ляційного максимуму [6]. Для цього на основі 

пошуку максимуму кореляції формуємо оста-
точні  набори фрагментів  

( )( ) PSNR,

~
max | 1 ,

/
P' fr

P' P' Pr N N dχ

ε
−

⊂ ⊆ ⊆
ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ   

та  ( )( ) PSNR,

~
max | 1 ,

/
P' fr

P' P' Pr N N dχ

ε
−

⊂ ⊆ ⊆
χ

χ χ χ χ . 

За фреймовим набором ( )max | 2P' r N −χ  і зна-
ходимо зміщення по осях x - ( ), 1,x z∆  та по y - 

( ), 1,y z∆   кожного зображення набору 'P  відносно 
P1. 

 
3. Пікове співвідношення сигнал/шум як 

міра подібності між зображеннями 
Пікове співвідношення сигнал/шум в п.2 

розглядалось як характеристика зображення чи 
фрагмента. Проте можна запропонувати інший 
підхід, в якому саме пікове співвідношення си-
гнал/шум буде розглядатись мірою подібності 
для вирішення задач майже факторизації. Оче-
видно, що в цьому випадку PSNR вже не буде 
виступати характеристикою зображення.  

Для побудови міри подібності видозмінимо 
(10) і введемо до розгляду середньоквадратичне 
відхилення між двома зображеннями 

( )

( ) ( )

1 2

1 ï î ÷ ï î ÷ 2 ï î ÷ ï î ÷

,

2
,Ôðá

, ,
0 0

MSE

1 z z

z z z z

z z

h l
d d
z x i y j z x i y j

j iz z z z

P P

d
c c

h l h l+ + + +
= =

=

= − =∑∑ C
.(19) 

Тоді пікове співвідношення сигнал/шум (9) 
між двома зображеннями матиме вигляд 

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( )

1 2

1 2

2
,,

,
,

2
,,

,Ôð á

max
psnr 10lg

MSE

max
10lg

z i ji j
z z

z z

z z z i ji j

c
P P

P P

h l c

d

⎛ ⎞
⎜ ⎟= =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠C

.      (20) 

де ,ФрбCd  - метрика Фробеніуса. У (20) замість 
PSNR введено в розгляд позначення psnr для 
того, щоб розрізняти, що пікове співвідношен-
ня розглядається саме як міра подібності двох 
зображень. 

За метрику майже факторизації для звужен-
ня простору ( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ  візьмемо (20). Роз-
рахункова формула матиме вид 

( )

( ) ( ) ( )

( )

, psnr, , 1,çàä

2
1,çàä 1,çàä ,,

, 1,çàä
,Ôð á, , 1,çàä

: ,

max
psnr , 10lg

,

z m z m

z i ji j
z m

z m

P d P P

h l c
P P

d P P

∀ =

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

fr

fr fr

C fr

. (21) 

Твердження 2. Метрика (21) є напівметри-
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кою простору ( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ . 
Доведення. 
Доведення здійснимо від супротивного. 

Припустимо, що (21) не є напівметрикою. Це 
означає що для усіх фрагментів ( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ  
має місце 

( ) ( ), , 1,зад| ( 1) : psnr , 0P'z m z mP N N P Pχ∀ ∈ − ≠ϑ .  (22) 
Проте може бути так, що існує непорожня 

підмножина фрагментів ( )| ( 1)P'' P' N Nχ⊆ −ϑ ϑ , 
для яких 

( )
( ) ( )

( )

2
, 1,çàä 1,çàä ,,

,Ôð á, , 1,çàä

| ( 1) : max

,

z m z i ji j

z m

P N N h l c

d P P

χ∀ ∈ − =

=

P' fr fr

C fr

ϑ
.(23) 

Звідси випливає, що для фрагментів 
( )| ( 1)P'' P' N Nχ⊆ −ϑ ϑ  має місце 

( ) ( ), , 1,зад| ( 1) : psnr , 0P''z m z mP N N P Pχ∀ ∈ − =ϑ   (24) 
А це визначає (21) як відношення еквівален-

тності, a P''ϑ  - фактор – простором простору 

( )| ( 1)P' N Nχ−ϑ . 
Відповідно до твердження 2 задача майже 

факторизації полягає у побудові майже фактор 
простору ( )( ) psnr,

~
| 1 ,

/
P' frN N dχ

ε
−ϑ

ϑ , для кожної характе-

ристики за допомогою видозміненої формули 
(21)  

( )( )

( )
psnr,

~
, | 1 ,

psnr, , 1,çàä

/ ,

,

z m N N d

z m

P

d P P
χ

ε
−

∀ ∈

≤ ε

P' fr

fr

ϑ
ϑ

;            (25) 

Надалі за формулами аналогічними (16)-(18) 
будуються майже фактор простори 

( )( ) psnr,

~
| 1 ,

/
P' frN N dχ

ε
−ϑ

ϑ  і ( )( ) psnr,

~
| 1 ,

/
P' frN N dχ

ε
−χ

χ  та звужу-

ються до одного фрейму через вирішення зада-
чі пошуку кореляційного максимуму подібно 
до п.3. Аналогічно знаходимо величини змі-
щень. 

 
Автоматизація вирішення задачі майже 

факторизації простору на основі psrn.  
Автоматизація вирішення задачі майже фак-

торизації полягає у побудові та розв’язанні од-
ноетапної екстремальної задачі подібної до за-
дачі пошуку кореляційного максимуму. Основ-
ною перевагою над двоетапним підходом є по-
вне уникнення повільної задачі пошуку коре-
ляційного максимуму. 

З метою перевірки чи уточнення остаточних 
результатів вирішення задачі майже фактори-
зації розрахунок кореляційних залежностей 

можна залишити. Проте значення кореляції із 
P1,зад буде обчислюватись для дуже малої кіль-
кості фрагментів для кожного Pz. Це дає мож-
ливість суттєво зменшити обчислення в порів-
нянні із класичним двоетапним звуженням 
майже фактор просторів. 

Математичне представлення процесу авто-
матизації є таким. При заданому наборі вхідних 
даних визначимо представлення 

( ){ }psrn, , 1,çàä 1..
, ,

2.. ; ; .
z

z
z m m N

z

z z

d P P

z N

χ=

χ⎛ ⎞
→⎜ ⎟ϑ⎝ ⎠

= χ ∈ ϑ ∈

fr

P' P'χ ϑ

      (26) 

Для кожного z на наборі (26) вирішуємо за-
дачу пошуку максимуму метрики psrn,frd  із зада-
ним P1,зад 

( )( ){ }psrn, , 1,зад
2..

max , 0fr z mm z N
d P P

=
≠ .       (27) 

Якщо при деякому z таких максимумів існує 
декілька, то задачею кореляційного максимуму 
їх кількість можна звести до одного. Зазначимо, 
що у випадку існування декількох максимумів, 
може не існувати ненульової кореляції. Тоді за-
дача для даного z не має розв’язку. В такому 
випадку приймається рішення, що зміщення 
для відповідного Pz не знайдено і це зображен-
ня видаляється з подальшого розгляду. Проте 
такий випадок є малоймовірний і на практиці 
майже не зустрічається. 

За (27) маючи по одному , P'z m zP ∈ϑ ∈ϑ   для 
кожного z формуємо остаточний набір фрагме-
нтів 

( )( ){ }max , , psrn, , 1,çàä
2..

| max ,r z m z m z mm z N
P P d P P

=
= →P' frϑ (28) 

і відповідний набір фреймів maxP' rχ . Надалі зна-
ходимо зміщення для кожного Pz. 

У запропонованому покращенні методу, 
можлива перевірка результатів. З цією метою 
можна ввести розрахунок кореляції (якщо ко-
реляція до цього моменту не обчислювалась) 
для фрагментів простору ( )max | 2P' r N −ϑ . У ви-
падку існування нульової кореляції для цих зо-
бражень приймається рішення подібне до випа-
дку існування декількох максимумів. 

На основі теоретичних результатів з п.2-3 
розроблено практичні реалізацію методу сумі-
щення зображень набору на основі PSRN та 
psrn.  

Характеристики набору штучно-
згенерованих зображень (НШЗЗ) є такими: 
розмірність набору – N = змінна; зображення в 
градаціях  сірого;  розмірність  кожного  зобра- 
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Рис.1. Результати суміщення НШЗЗ за алгоритмами побудованими на різних підходах до розгляду пікового 
співвідношення сигнал/шум. 
 

 
Рис.2. Порівняння часу роботи алгоритмів при різних співвідношеннях площі виділеного фрагмента до площі 
зображення. 

 

 
Рис.3. Залежність помилок роботи алгоритму в залежності від параметра майже факторизації. 
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ження – l = 34×h = 54 пікселів; Pфікс = P0. 

Параметри заданого фрейму 
2, ,
0,задfrX d+

: 

,0,зад ,0,зад 10x y∆ = ∆ = ; 0,зад 0,зад 10fr frl h= = ; ε = 0,001. 
Індексування зображень в P розпочинається з 
нуля, тобто { }1 88' ,...,P P P= . 

Для зручності практичної реалізації алгори-
тму на онові PSRN умову (15) замінено на від-
носну похибку 

( )PSNR, , 0,зад

,

,

PSNR
fr z m

z m

d P P
≤ ε .                 (29) 

Обидва методи демонструють приріст 
швидкості в порівнянні із класичним методом, 
про що свідчать результати наведені на рис.1. 
Так при розмірності НШЗЗ цей приріст стано-
вить приблизно 27%.  

На рис.1 приведено результати порівняльно-
го аналізу на прикладі суміщення НШЗЗ з алго-
ритмами побудованими на підходах з п.3 та п.4. 
З наведених результатів можна побачити, що 
принципової різниці в швидкості не існує.  Ме-
тод на основі PSRN є трохи швидший за метод 
базований на psrn, проте величина пришвид-
шення є дуже малою і не може бути критерієм, 
за яким можна було б робити висновки про 
найкращу швидкість. Це означає, що вибір ме-
тоду повинен визначатись іншими критеріями. 

На рис.2 приведено порівняння часу роботи 
алгоритмів при різних співвідношеннях площі 
виділеного фрагмента до площі зображення. 
При цьому ширина вибраного фрагмента була 
фіксованою. Як видно з наведених результатів 
графіки залежностей є однаковими. Це означає, 
що співвідношення площ також не виступає 
характерною ознакою при виборі методу. 

На рис.3 приведено залежність результатів 
роботи (зокрема кількості помилок) від параме-
тра майже факторизації. Як видно з результатів 
роботи метод базований на PSRN є менш зале-
жним від параметра майже факторизації. Це 
виступає основною перевагою цього методу. 

 
Висновки 
Основною перевагою методу на основі psrn 

є можливість повної автоматизації процесу су-
міщення через вирішення задачі пошуку мак-
симуму для міри подібності (аналогічно до за-
дачі пошуку кореляційного максимуму). Оскі-
льки метод демонструє прийнятну швидкість 
роботи, то за умови правильного попереднього 

вибору параметра майже факторизації може бу-
ти використаний у системах реального часу. 
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зование пикового соотношения сигнал/шум для 
решения задач ограничения факторизации топо-
логических пространств наборов изображений 

На основе рассмотрения пикового соотношения 
сигнал/шум как характеристики изображения и 
меры подобия изображений предложены методы 
решения задачи ограничения факторизации топо-
логических пространств изображений. Предложена 
автоматизация метода с использованием меры 
подобия через формулирование задачи поиска 
максимума метрики на основе пикового соот-
ношения сигнал/шум. 
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АЛГЕБРАЇЧНА  СИСТЕМА  КЛАСУ  „ПРОСТІР  ДАНИХ” 

Проаналізовано проблеми опрацювання розрізнених даних. Побудовано алгебраїчну систе-
му класу „простір даних”.  

Problems of processing of separate data sources have been analyzed. The dataspace algebraic 
system has been built. 

Постановка проблеми в загальному виді 
Традиційно при розв’язанні певних задач 

фахівці використовують звичні для них джере-
ла інформації і формулюють завдання з огляду 
на лише такі джерела. Очевидна неповнота ін-
формації, яку вдається охопити при такому під-
ході. Безліч джерел даних і сервісів, що існу-
ють в Інтернеті, їхня розмаїтість, викликають 
потребу в радикальній зміні такого традиційно-
го підходу. Сутність цієї зміни полягає в тому 
що задачі повинні формулюватися незалежно 
від існуючих джерел інформації, і лише після 
такого формулювання повинна здійснюватися 
ідентифікація релевантних завданню джерел, 
приведення їх до виду, необхідному для 
розв’язання задачі, інтеграція, ідентифікація 
сервісів, які дозволяють реалізувати окремі ча-
стини абстрактного процесу рішення завдання.  

Для прийняття адекватних рішень у певній 
галузі необхідно, щоб дані, які надаються різ-
ними інформаційними ресурсами та використо-
вуються для прийняття керівних рішень, задо-
вольняли такі вимоги: 
− були повними, несуперечливими та надхо-
дили вчасно; 
− були інформативними, оскільки вони засто-
совуватимуться для прийняття рішень; 
− були однакової структури, щоб мати можли-
вість завантажити їх у єдине сховище даних та 
проаналізувати; 
− зберігалися в однакових моделях даних та 
були незалежними від платформи розроблення, 
щоб мати можливість використання цих даних  
іншими засобами. 

На сьогодні немає жодної методики опра-
цювання даних, яка б задовольняла всі наведені 
вимоги до опрацювання даних, а отже, немає 
можливості аналізувати стан галузі загалом, 

використовуючи першоджерела інформації, а 
не визначені наперед статистичні звіти [1, 2]. 
Розроблені методи інтеграції даних  спирають-
ся на джерела даних із наперед визначеними 
структурами, які мають відомі механізми пого-
дження [3, 4], що є неприпустимим у разі при-
йняття керівного рішення по усій предметній 
області. 

Отже, метою статті є формалізація поняття 
„простору даних” (ПД) та визначення операцій 
над ним. Для цього введено алгебраїчну систе-
му класу „простір даних”. 

 
1. Подання простору даних як алгебраїч-

ної системи 
Введемо деякі означення. 
Інформаційний ресурс (ІР) – дані, які мож-

на багаторазово використовувати для вирішен-
ня проблем користувача. Прикладами інформа-
ційних ресурсів є текстові файли, веб-сторінки, 
електронні таблиці, xml-файли, бази даних, 
сховища даних. 

Структура даних  ІР (СДІР) – загальна 
властивість інформаційного об'єкта, з яким вза-
ємодіє та або інша програма. Ця загальна влас-
тивість характеризується: 
− множиною допустимих значень даної струк-
тури; 
− множиною допустимих операцій; 
− характером організованості. 

Каталог ІР – метадані про ІР. Описує місце-
знаходження ІР, СДІР, методи доступу тощо. 

Множина інформаційних ресурсів Ir пред-
метної області містить найповнішу інформацію 
про предметну область, а отже, якість прийня-
тих керівних рішень на її основі є найвищою. 
Множину усіх інформаційних ресурсів предме-
тної області назвемо простором даних, 
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DS= <DB, DW, Wb, Nd, Gr>, 
де DB, DW, Wb, Nd, Gr – інформаційні ресур-
си, що подають множини баз даних, сховищ 
даних, веб-сторінок, текстових файлів та елект-
ронних таблиць, графічних даних відповідно. 

Стан інформаційного ресурсу - зафіксова-
ний у певний момент часу вміст інформаційно-
го ресурсу (даних) та відомостей  про нього. 
Стан інформаційного ресурсу будемо познача-
ти IrS . 

Стан простору даних – стани усіх інформа-
ційних ресурсів предметної області (множина 
даних) та відношень між ними. Стан ПД буде-
мо позначати DSS . 

Множину інформаційних ресурсів простору 
даних, операцій над ними та предикатів на 
множині Ir будемо називати алгебраїчною си-
стемою класу простір даних, 

DS=<Ir, PΩ , FΩ >,  (1), 
де Ir = DS – множини інформаційних ресурсів 
певної предметної галузі (баз даних DB, схо-
вищ даних DW, статичних Web-сторінок Wb, 
текстових даних Nd, графічних та мультиме-
дійних даних Gr); { }PbPu OO ,,0PP O=Ω  - 
множина операцій над інформаційними ресур-
сами, що охоплює нульарну операцію 0PO , ре-
зультатом якої є стан заданого інформаційного 
ресурсу, множину унарних операцій PuO  над 
простором даних DS і забезпечують зміну стану 
простору даних та множину бінарних операцій 

PbO  над просторами даних, які приводять до 
утворення нового простору даних; FΩ – мно-
жина предикатів, заданих на множині інформа-
ційних ресурсів простору даних.  

Серед предикатів також є нульарний преди-
кат 0FΩ , результатом якого є значення TRUE, 
якщо для заданого інформаційного ресурсу Ir  
відомого його структури даних, та FALSE в ін-
шому випадку. 

Алгебраїчна система (1) скінчена, оскільки 
множина інформаційних ресурсів DS  є скінче-
ною. 

 
1.1. Інформаційні ресурси простору даних 
Говорячи про інформаційний ресурс, мати-

мемо на увазі його вміст (дані). Також описува-
тимемо операції, які виконуються над даними 
залежно від СДІР. 

Як вже було перераховано вище, інформа-
ційними ресурсами простору даних є текстові 
файли, електронні таблиці, веб-сторінки, графі-
чні файли (карти, об’єкти на яких задані точко-
во або векторно), бази даних та сховища даних. 

Основною операцією, що виконується над 
вмістом текстових файлів, електронних таблиць 
та веб-сторінок, є операція пошуку. Структури 
даних цих інформаційних ресурсів є простими, 
і, як відомо, називаються типами даних, тому 
детально описуватись не будуть 
Реляційна база даних – це алгебраїчна сис-

тема, у якої носієм є множина реляційних від-
ношень r, множиною операцій – реляційна ал-
гебра ℜ , множиною предикатів – словник да-
них (схема даних бази даних) R: 

DB=<r, ℜ , R>,  (2) 
},,,,,,{ −∩∪=ℜ <>σπ . 

Сховищем даних (СД) назвемо набір 
DW=<DB, rf, RF ,rm, RM, func>, 

де DB – множина вхідних баз даних (реляцій-
них, багатовимірних, об’єктно-орієнтованих, 
ненормалізованих тощо), або множина відно-
шень, їх схем та обмежень цілісності, які міс-
тять інформацію з вхідних баз даних, rf – мно-
жина відношень фактів, RF – схема rf, rm – 
множина відношень метаданих, RM – схема rm, 
func – множина процедур прийняття рішень. 

Тоді нові дані або рішення – це результат за-
стосування дії функцій сховища даних над від-
ношенням фактів: 

)_,( paramuserrffuncDesign = .   (3) 
де user_param – множина параметрів користу-
вача, або вимог, які ставляться до рішення. 
Відношення між вимірами – це відношення, 

яке є зв’язком між певними вимірами та відно-
шенням фактів:  

relrfVVV n →×××× ...21 . 
У відношенні фактів виміри подаються за 

допомогою зовнішніх ключів, а самі значення – 
за допомогою атрибутів аґреґації. У свою чер-
гу, rel можуть бути параметрами для інших 
відношень між вимірами і тим самим створю-
вати ієрархію вимірів. 

Отже, хоча інформаційні ресурси, що вхо-
дять в ПД, за своїм характером є різними та ке-
руються різними платформами, проте вони усі 
виконують однакову роль: надають дані для 
простору даних через фіксацію свого стану та 
забезпечують виконання притаманних для них 
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операцій, причому ці операції та їх результати є 
визначені для усього простору даних. 

 
1.2. Операції алгебраїчної системи класу 

„простір даних” 
1.2.1. Нульарна операція 
Результатом нульарної операції над просто-

ром даних DS є стан заданого інформаційного 
ресурсу: 

)(0 DSOS PIr = .  (4) 
Наприклад, нульарний оператор поверне 

стан заданої бази даних i : )(0 DSOS iDB = . 

 
1.2.2. Унарні операції 
Унарними операціями над просторами да-

них є набір: 

},

,,,),({

Agentσ
SeSeSeAgent

access

metastructuredsimpleℵ=PuO
,  (5) 

де },,,,{ funcAgfed
consolid σ →ℜ=ℵ  - операції 

над інформаційними ресурсами з відомими 
СДІР, )(ℵAgent  - операції над інформаційни-
ми ресурсами з попереднім визначенням СДІР. 

Визначення СДІР здійснюється за допомо-
гою інтелектуального аґента 

EM(CG)  →Agent  ODW.  (6) 
Аґент Op подається набором об'єктів: 

Agent = < CG, EM, Dic, Experience_Base, Solver, 
Effector >,   (7) 

де CG – ідентифікатор внутрішнього стану аґе-
нта (інформація про джерела, що вже є у ПД); 
EM – компонента аґента, що відповідає за 
сприйняття середовища (сенсор), тобто середо-
вище керування моделями; Dic – база знань, що 
містить знання аґента про власні можливості 
(терміни-синоніми, що позначають у джерелах 
одні і ті ж властивості); Experience_Base – база 
накопиченого досвіду аґента, що містить “істо-
рію” впливів на аґент з боку середовища й від-
повідної їм реакції аґента 
(Experience_Base= )(() DicDateevdate=σ ); Solver – 
компонента, що відповідає за навчання (подає 
список розбіжностей, які виявив аґент); Effector 
– компонента, яка відповідає за дії аґента (фор-
мування запиту по декількох джерелах, приве-
дення результатів запитів по джерелах до єди-
ної структури, відмова у запиті).  
Інтеґрація даних – це об'єднання даних, які 

знаходяться у різних системах (базах даних). 
Існують такі методи інтеґрації [3]: 

• консолідація даних – це збір даних з терито-
ріально віддалених або різноплатформенних 
джерел DBi даних в єдине сховище даних DW з 
метою їх подальшого опрацювання та аналізу.  

DW.rel=DB1.r  U…U  DB n.r  →consolid
DSS (8) 

• операція федералізації даних полягає у ви-
борі даних з первинних систем на підставі зов-
нішніх вимог зі здійсненням всіх необхідних 
перетворень даних.  

DSS : fedσ  rm=DB1.r (DB1.r ) U… U fedσ rm=DB n.r 
(DB n.r ). (9) 

Аґреґація даних – це обчислення узагальне-
них значень на основі даних відношень вимірів 
для підтримки стратегічного або тактичного 
керування за детальними даними. 

rel=Ag(DB1.r,…,DBn.r).    (10) 
Запит про довільні дані Se simple – у користу-

вачів повинна бути можливість запиту будь-
якого елементу даних, незалежно від його фор-
мату і моделі даних. Здійснюється на основі 
ключових слів key_word та каталогу ІР Cg  

)(_simple :Se Cgwordkeyσ
 (11) 

Стуктуровані запити будуються з викорис-
танням SQL та подібних мов. За допомогою ка-
талогу визначається чи містить структуровану 
інформацію джерело, у якому здійснювати-
меться пошук,. Якщо це так, то виконується за-
пит безпосередньо до джерела даних. У іншому 
випадку запит продовжує виконуватись за ка-
талогом даних у вигляді пошуку ключових слів:  

)(,:Se )(_structured SourceCgwordkey σσ (12) 
Запити до метаданих повинні забезпечува-

ти наступні можливості: 
♦ отримання даних про джерело відповіді та 
місце знаходження джерела; 
♦ визначення елементів даних у просторі да-
них, що можуть залежати від заданого елемен-
ту даних; підтримка гіпотетичних запитів; 
♦ визначення рівня невірогідності відповіді:  

)(:Se _meta Cgparamuserσ ,  (13) 
де user_param – множина параметрів користу-
вача (вимог до запиту), його профілю, або ви-
мог, які ставляться до рішення. 
 

1.2.3. Бінарні операції 
Простори даних можуть вкладатися одне в 

інше (наприклад, простір даних району вклада-
ється в простір даних області). Вони можуть 
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перекриватися, зокрема простір даних у сфері 
туризму перекривається з просторами даних 
оздоровчо-лікувальної, історичної сфери та 
сфери управління природними ресурсами.  

Бінарними операціями над множинами ІР є 
операція об’єднання ПД та операція перетину 
ПД. 

{ }∩∪= ,PbO .   (14) 
Уведемо бінарну операцію об’єднання прос-

торів даних: 
DS1∪DS2=<DB1∪DB2, DW1∪DW2, 
Wb1∪Wb2, Nd1∪Nd2, Cr1∪Cr2,  

ODW1∪ODW2 > 
Cg=profile(Agent(Cg1)∪ Agent(Cg2)), 

Int=Int1=Int2, Se=Se1=Se2, 
EM=EM1=EM2. 

Уведемо операцію перетину просторів да-
них: 

DS1∩DS2=<DB1∩DB2, DW1∩DW2, 
Wb1∩Wb2, Nd1∩Nd2, Cr1∩Cr2,  

ODW1∩ODW2,> Cg=Cg1∩Cg2, 
Wo=Wo1∩Wo2, Int=Int1∩ Int2, 
Se=Se1∩ Se2, EM=EM1=EM2. 

 
1.3. Предикати на інформаційних ресур-

сах 
Предикати на інформаційних ресурсах – це 

реєстр ресурсів, що містить найбільш базову 
інформацію про кожного з них: джерело, ім'я, 
місце знаходження в джерелі, розмір, дату 
створення, власника та ін, а також результат 
порівняння подібності структур даних.  

Для організації робіт із розрізненими джере-
лами використовують словник термінів та по-
нять (ключових слів) Dic, який містить синоні-
мічний опис одного і того ж концепту у різних 
джерелах даних. Заповнення словника даних на 
початку здійснюється за допомогою розробле-
ної онтології предметної області, пізніше – ав-
томатизовано.  

Metadata(DS)∪Dic⇒ODW.  (15) 
Зміна стану простору даних полягає не тіль-

ки у зміні наповнення інформаційних ресурсів, 
але й зміні стану інформації про них. Напри-
клад, якщо за допомогою агента визначення 
структури джерела ми визначаємо схему даних 
певної бази даних, то тим самим ми зберігаємо 
інформацію у реєстрі ресурсів, змінивши його 
стан. 

Виділимо предикати алгебраїчної системи 
класу простір даних. 
Нульарний предикат 0FΩ : повертає значен-

ня TRUE, якщо для заданого інформаційного 
ресурсу Ir  відомо його структури даних, та 
FALSE – в іншому випадку. 
Предикат порівняння структур даних інфо-

рмаційних ресурсів DicIrIreq →Ω ),( 21  .  
 
Висновки 
У статті подано формальну модель простору 

даних. Показано, що алгебраїчні системи класу 
„база даних” та „сховище даних” є підкласом 
алгебраїчної системи класу „простір даних”. 

Наукова новизна. Новизна полягає у вве-
денні алгебраїчної системи класу простір да-
них.  

Практична цінність полягає у визначенні 
основних задач та компонент простору даних і 
зв’язку між ними. 

Подальші дослідження стосуватимуться 
формалізації методів пошуку неструктурова-
них, напівструктурованих та строго структуро-
ваних даних і побудови відповідних алгорит-
мів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПЕРШОГО ГРАВЦЯ 
У ДЕЯКИХ НЕСТРОГО ВИПУКЛИХ АНТАГОНІСТИЧНИХ ІГРАХ 
З ЄДИНОЮ ОПТИМАЛЬНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ДРУГОГО ГРАВЦЯ 

На прикладі двох нестрого випуклих антагоністичних ігор з ядрами параметричного виду 
показано, що існують нестрого випуклі антагоністичні ігри з єдиною оптимальною стратегією 
другого гравця, де за допомогою стандартного рівняння неможливо визначити оптимальні чис-
ті стратегії першого гравця. Доведено, що для їх визначення слід використати праву нерівність 
з означення сідлових точок у чистих стратегіях, яка складається відносно невідомої оптималь-
ної чистої стратегії першого гравця. 

On the illustration of the two nonstrictly convex antagonistic games with the kernels of a paramet-
ric type, it has been shown that nonstrictly convex antagonistic games with the single optimal strategy 
of the second player exist, which is impossible to determine the optimal pure strategies of the first 
player with the standard equation. To solve the problem the right-side inequality from the definition of 
saddle points in pure strategies should be used, which is formulated with regard to an unknown opti-
mal pure strategy of the first player. 

Формулювання завдання дослідження 
Антагоністична гра є напрочуд простою та 

адекватною моделлю багатьох конфліктно-
керованих явищ і процесів. Випуклі антагоніс-
тичні ігри, для ядра ( ),K x y  яких виконується 
умова 

 x X∀ ∈  та y Y∀ ∈ ,      (1) 

де X  та Y  є множинами чистих стратегій 
першого та другого гравців відповідно, є зруч-
ними моделями для процедур прийняття опти-
мальних рішень в умовах як ринкових конкуре-
нтних відносин, так і деяких систем типу “хи-
жак — жертва” [1, 2]. Часто у таких іграх дру-
гий гравець має єдину оптимальну стратегію, 
яка є чистою [3, с. 125]. Ця чиста стратегія opty  
знаходиться як аргумент зовнішнього екстре-
муму у виразі для визначення оптимального 
значення гри 

( )opt min max ,
y Y x X

V K x y
∈ ∈

= ,                  (2) 

тобто 
{ } ( )opt arg min max ,

y Y x X
y K x y

∈ ∈
∈ .             (3) 

Оптимальні стратегії першого гравця знахо-
дяться за коренями рівняння [3, с. 126] 

( )opt opt,V K x y= ,                       (4) 

що складається відносно змінної x . При цьому 
можлива ситуація, коли складене рівняння (4) 
не містить змінної x , що було показано у робо-
тах [4 - 6]. Як знаходити оптимальні стратегії 
першого гравця у таких випадках, на даний мо-
мент ніде не описується. Тому завданням пото-
чного дослідження є формування та доведення 
положень, за якими знаходяться оптимальні 
стратегії першого гравця у нестрого випуклій 
антагоністичній грі з єдиною оптимальною 
стратегією другого гравця, де рівняння (4) не 
містить змінної x . 
 

Основна частина дослідження 
Для прикладу візьмемо нестрого випуклу 

гру з ядром 
( ) 1 2 3,K x y k x k xy k= + + ,                 (5) 

що задається на декартовому добутку 
D X Y= × , де кожна із множин  та 

 є борелевою [7] і, таким чином, множи-
на  також є борелевою. Параметри 

{ }3

1j j
k

=
 цієї гри вважатимемо за такі, що задо-

вольняють умовам нетривіальності гри: 
, , .          (6) 
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Для зручності керуватимемося умовою того, 
що існують мінімальне і максимальне значення 
множин X  та Y , причому, без втрати загаль-
ності, вважатимемо їх невід’ємними: 

,                  (7) 
,                    (8) 

sup maxX X b a= = > ,                  (9) 
sup maxY Y d c= = > .                 (10) 

Розглянемо випадок, коли 1 0k >  та 2 0k < , 

причому точка 1

2

k Y
k

− ∈ . Тоді максимум ядра 

(5) по змінній x  на множині X  залежить від 

знаку виразу 1 2k k y+ , причому при  

( ) ( )1 2 3max , max
x X x X

K x y k x k xy k
∈ ∈

= + + =  

( )1 2 3max
x X

x k k y k
∈

= ⎡ + + ⎤ =⎣ ⎦  

( ) ( )1 2 3,K b y b k k y k= = + +             (11) 

та при  

( ) ( )1 2 3max , max
x X x X

K x y k x k xy k
∈ ∈

= + + =  

( )1 2 3max
x X

x k k y k
∈

= ⎡ + + ⎤ =⎣ ⎦  

( ) ( )1 2 3,K a y a k k y k= = + + .            (12) 

Тут вже очевидно, що при 1

2

k d
k

− >  не може бу-

ти нерівності  і тому y Y∀ ∈  буде ви-

конано (11). А при  максимумом ядра 

(5) по змінній x  на множині X  буде функція 
( ) ( )1 2 3max , max

x X x X
K x y k x k xy k

∈ ∈
= + + =  

( )1 2 3max
x X

x k k y k
∈

= ⎡ + + ⎤ =⎣ ⎦  

 (13) 

Цей запис є узагальненим виразом для макси-
муму ядра (5) по змінній x  на множині X  при 

1 0k >  та 2 0k < . 
Далі при визначенні оптимального значення 

гри (2) для  маємо: 

( )opt min max ,
y Y x X

V K x y
∈ ∈

= =  

( )1 2 3min max
y Y x X

k x k xy k
∈ ∈

= + + =  

( )1 2 3min max
y Y x X

x k k y k
∈ ∈

= ⎡ + + ⎤ =⎣ ⎦  

 

 

 

( )1

2

min , , ,kK b K a d
k

⎛ ⎞⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= − =⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭⎝ ⎠
 

( ){ }( )3 1 2 3min ,k a k k d k= + + .           (14) 

В останньому виразі мінімум по змінній y  на 

множині Y  досягається у точці 1
opt

2

ky
k

= −  при 

0a >  та 1

2

k d
k

− = , причому opt 3V k= . При 0a =  

мінімум (14) досягається у кожній точці мно-
жини оптимальних чистих стратегій optY Y⊂ , 
де виконано 

1
opt opt

2

inf min kY Y
k

= = − ,               (15) 

opt optsup sup max maxY Y Y Y d= = = = ,    (16) 
і значення гри залишається таким же: opt 3V k= . 

Якщо ж 0a >  та 1

2

k d
k

− < , то opty d= , причому 

значення гри ( )opt 1 2 3V a k k d k= + + . Звідси рів-

няння (4) для випадку  має вид 

( )opt 3 1 2 opt 3 opt,V k k x k xy k K x y= = + + =    (17) 

при 0a >  та 1

2

k d
k

− =  або 0a = , з якого випли-

ває просте рівняння 
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( )1 2 opt 0x k k y+ = .                     (18) 

Рівняння (18) має єдиний розв’язок opt 0x x= =  

при 1 2 opt 0k k y+ ≠ , тобто якщо 0a =  та opt 1Y > . 

При opt 1Y = , тобто при 1

2

k d
k

− = , або при 0a >  

матимемо 1
opt

2

ky
k

= −  і, як наслідок, 

1 2 opt 0k k y+ = , після чого рівняння (18) не міс-
титиме змінної x . 

Якщо у випадку 1

2

k d
k

− <  буде 0a > , то з 

відповідного рівняння (4) 
( )opt 1 2 3V a k k d k= + + =  

( )1 2 opt 3 1 2 3k x k xy k x k k d k= + + = + + =  

( ) ( )opt, ,K x d K x y= =                 (19) 

випливає єдиний розв’язок optx x a= = , оскіль-

ки 1 2 0k k d+ ≠ . 
При визначенні оптимального значення гри 

(2) для 1

2

k d
k

− >  маємо: 

( )opt min max ,
y Y x X

V K x y
∈ ∈

= =  

( )1 2 3min max
y Y x X

k x k xy k
∈ ∈

= + + =  

( )1 2 3min max
y Y x X

x k k y k
∈ ∈

= ⎡ + + ⎤ =⎣ ⎦  

( ) ( )1 2 3min , min
y Y y Y

K b y b k k y k
∈ ∈

= = ⎡ + + ⎤ =⎣ ⎦  

( ) ( )1 2 3,K b d b k k d k= = + + .            (20) 
Тут уже opty d=  та рівняння (4) набуває вигля-
ду 

( )opt 1 2 3V b k k d k= + + =  

1 2 opt 3 1 2 3k x k xy k k x k xd k= + + = + + =  

( ) ( ) ( )1 2 3 opt, ,x k k d k K x d K x y= + + = = ,  (21) 

з якого випливає єдиний розв’язок optx x b= = , 

оскільки 1 2 0k k d+ ≠ . 
Отже, у розглянутому прикладі нестрого ви-

пуклої антагоністичної гри при 1

2

k d
k

− =  за єди-

ної оптимальної стратегії другого гравця 
1

opt
2

ky
k

= −  з рівняння (18) неможливо визначи-

ти оптимальні стратегії першого гравця. 
Але відомо, що у будь-якій антагоністичній 

грі кожен елемент { }opt opt,x y  множини  сід-

лових точок у чистих стратегіях задовольняє 
подвійній нерівності 

,    (22) 

яка перевіряється x X∀ ∈  та y Y∀ ∈ . Тому 
кожна невідома оптимальна чиста стратегія optx  
першого гравця повинна задовольняти праву 
нерівність у подвійній нерівності (22) при 

opty y≠ , де при підстановці opty y= , як було 
продемонстровано вище, змінна optx  зникає. 
Тоді кожен розв’язок нерівності 

,         (23) 

складеної відносно змінної optx  при opty y≠ , 
буде оптимальною чистою стратегією першого 
гравця. 

У розглянутому прикладі для випадку 
1

opt
2

ky
k

= −  замість рівняння (17) випишемо не-

рівність (23): 
( )opt opt opt,K x y V= =  

,    (24) 

у якій 1

2

ky
k

≠ − . Далі отримуємо нерівність 

.                     (25) 

Оскільки виконується рівність 1

2

k d
k

− = , то при 

обмеженні (10) не може бути, щоб 1

2

ky
k

> − . 

При 1

2

ky
k

< −  буде 1 2 0k k y+ > , звідки , 

але при обмеженнях (7) і (9) цей розв’язок нері-
вності (25) перепишеться у виді: optx X∈ . Та-
ким чином, у грі з ядром (5) при умовах (6) – 

(10), 1 0k > , 2 0k < , 1

2

k d
k

− = , за яких 1
opt

2

ky
k

= −  

та з рівняння (4) неможливо визначити optx , до-
вільна чиста стратегія першого гравця є його 
оптимальною стратегією. 

Проте зауважимо, що не у всякій антагоніс-
тичній грі, де рівняння (4) з єдиною оптималь-
ною чистою стратегією opty  другого гравця не 
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містить змінної x , кожен елемент множини чи-
стих стратегій першого гравця є його оптима-
льною стратегією. У цьому неважко перекона-
тись, розглянувши нестрого випуклу гру з яд-
ром 

( ) 1 2 3 4,K x y h x h xy h y h= + + + ,           (26) 
яке задано на одиничному квадраті 

[ ] [ ]0; 1 0; 1D X Y= × = × , з параметрами 1 0h > , 

2 0h < , 3 0h > , , де у граничному випадку 

1 2h h= −  [5]. Оскільки максимумом ядра (26) по 
змінній x  на одиничному сегменті [ ]0; 1X =  є 
пряма 

( )
[ ]

( )
0; 1

max , max ,
x X x

K x y K x y
∈ ∈

= =  

[ ]
( )1 3 40; 1

max 1
x

xh y h y h
∈

= ⎡ − + + ⎤ =⎣ ⎦  

( ) ( )1 3 41, 1K y h y h y h= = − + + =  

( )3 1 1 4h h y h h= − + + ,                  (27) 

де використано властивість  

[ ]0; 1x∀ ∈  та [ ]0; 1y∀ ∈ , то її мінімум на оди-
ничному сегменті [ ]0; 1Y =  залежить від знаку 
різниці 3 1h h− . 

При 3 1 2h h h< = −  матимемо мінімум 
( )min max ,

y Y x X
K x y

∈ ∈
=  

[ ] [ ]
( )

[ ]
( )

0; 1 0; 10; 1
min max , min 1,
y yx

K x y K y
∈ ∈∈

= = =  

[ ]
( ) ( )3 1 1 40; 1

min 1, 1
y

h h y h h K
∈

⎡ ⎤= − + + = =⎣ ⎦  

( )3 1 1 4 3 4 opth h h h h h V= − + + = + =         (28) 

і відповідну множину { } { }opt opt 1Y y= = , на якій 

він досягається. І знову з рівняння (4) 
( )opt 3 41, 1V K h h= = + =  

( )1 1 3 4h x h x h h= + − + + =  

( ) ( )opt, 1 ,K x K x y= =                 (29) 

неможливо визначити оптимальні чисті страте-
гії першого гравця. Тому випишемо відповідну 
нерівність (23) 

 

( ) ( )1 opt 3 4 opt ,h x h y h K x y+ − + + = ,        (30) 

у якій 1y ≠ . Тепер, оскільки 1 0y− > , з очеви-
дної нерівності 

 

1 opt 1 opth x h x y= −                       (31) 

отримаємо , звідки, враховуючи, що 

( )3

1

0; 1h
h
∈ , множина оптимальних чистих стра-

тегій першого гравця 

[ ]3
opt

1

; 1 0; 1hX X
h

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪= ⊂ =⎨ ⎬⎢ ⎥
⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

.           (32) 

При 3 1 2h h h> = −  мінімум 
( )min max ,

y Y x X
K x y

∈ ∈
=  

[ ] [ ]
( )

[ ]
( )

0; 1 0; 10; 1
min max , min 1,
y yx

K x y K y
∈ ∈∈

= = =  

[ ]
( ) ( )3 1 1 40; 1

min 1, 0
y

h h y h h K
∈

⎡ ⎤= − + + = =⎣ ⎦  

( )3 1 1 4 1 4 opt0h h h h h h V= − ⋅ + + = + =       (33) 
досягається у точці opt 0y = . Але тут з відповід-
ного рівняння (4) 

( )opt 1 4 1 41, 0V K h h h x h= = + = + =  

( ) ( )opt, 0 ,K x K x y= =                 (34) 

легко отримуємо opt 1x = . 

У граничному випадку 3 1 2h h h= = −  зрозумі-
ло, що мінімум прямої (27) на одиничному сег-
менті [ ]0; 1Y =  досягається у кожній точці цьо-
го сегмента, тобто [ ]opt 0; 1Y = . З відповідного 
рівняння (4) 

( )opt 1 41,V K y h h= = + =  

( )1 1 opt 1 opt 4 opt,h x h xy h y h K x y= − + + =       (35) 

отримуємо рівняння 
( )opt opt1 1x y y− = − ,                  (36) 

коренем якого є 1x = , тобто тут opt 1x = . 
 

Висновок 
Прикладами двох нестрого випуклих анта-

гоністичних ігор з ядрами (5) і (26) доведено, 
що існує клас  нестрого випуклих ан-

тагоністичних ігор з єдиною оптимальною 
стратегією другого гравця opty , котра знахо-
диться за допомогою (3), у якому рівняння (4) 
не містить змінної x . Використовуючи озна-
чення (22) для визначення кожного елемента 
{ }opt opt,x y  множини  сідлових точок у чис-
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тих стратегіях, оптимальні чисті стратегії пер-
шого гравця у кожній грі класу  ви-

значаються з нерівності (23), складеної віднос-
но змінної optx  при opty y≠ . 
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На примере двух нестрого выпуклых антагони-
стических игр с ядрами параметрического вида по-
казано существование нестрого выпуклых антагони-
стических игр с единственной оптимальной страте-
гией второго игрока, где при помощи стандартного 
уравнения невозможно определить оптимальные чи-
стые стратегии первого игрока. Доказано, что для их 
определения следует использовать правое неравен-
ство из определения седловых точек в чистых стра-
тегиях, которое состоит из относительно неизвест-
ной оптимальной чистой стратегии первого игрока. 
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У статті розкриваються теоретичні принципи й особливості практичної реалізації програмного 
середовища для проектування систем. Середовище підтримує розробку систем, починаючи з ета-
пу висування вимог і специфікацій,через етап архітектурного моделювання й формулювання ро-
бочого плану до випуску кінцевого продукту. Середовище використовує методологію системного 
проектування, основану на парадигмі взаємодіючих сутностей. Для реалізації середовища був 
створений web-портал, що одержав назву OpenCookbook. Спочатку OpenCookbook було задумане 
для розробки вбудованих систем, однак була доведена його ефективність у застосуванні до широ-
кого діапазону інших предметних областей. OpenCookbook може бути адаптований до потреб пе-
вної організації, так само як і до вимог технічних стандартів на зразок ІEC61508. 

This paper describes theoretical principles and practical implementation of an environment for 
systems engineering. The environment guides and supports developers during requirements and 
specification capturing over architectural modelling and workplan development till final release. It 
features the coherent and unified system engineering methodology based on the Interacting Entities 
paradigm. In order to realize it, a generic web portal was developed, called OpenCookbook. It was 
thought out for embedded systems development, but it was proven to be an effective tool for a wide 
range of other system domains. OpenCookbook can be tailored to the needs of a specific organisation as 
well as accommodate to the engineering standards like IEC61508. 

Introduction 
Systems Engineering (SE) is considered to be a 

process that transforms a need into a working sys-
tem. The need is often not expressed clearly 
enough, because it is the result of the interaction of 
many stakeholders, each of them expressing their 
requirements in a specific domain language. None 
of the stakeholders will have a complete view out-
side his domain of interest and often will not be 
able to imagine, what will be the final system. The 
problem is partly due to the fact, that we use natu-
ral language and that our domains of expertise are 
always limited. In order to overcome these obsta-
cles formalization of knowledge is required and 
this is what OpenCookbook attempts to support in 
the domain of SE. One type of formalization is the 
formalization of natural language; the other type is 
the separation and structuring of concerns on the 
base of certain system grammars. 

An important aid in the formalization of such 
an SE process is that at an abstract and domain in-
dependent level, common concepts structured in a 
common system grammar can be used. We call this 
the meta-ontological level vs. the often domain 
specific ontological level. Such a level is needed, 
because the comprehension of natural language is 

context, and hence domain dependent, whereas at 
the level of abstract reasoning about systems the 
domain specific differences can often be ignored. 
The meta-ontological level is described by a uni-
fied systems grammar. It includes the concepts 
needed to define requirements, specifications, ar-
chitectures and work plans for system develop-
ment. The novelty of our approach is that the 
whole SE process is considered in a unified and 
formalized way. The approach taken is empirically 
proven by the development of a supporting tool 
and applying it to divergent domains. 

The paper is organized as follows. The motiva-
tion behind the formalization of concepts and their 
relations is described in the next section. This sec-
tion introduces the link between the abstract, do-
main independent meta-ontological level and the 
domain specific ontological level. The concepts 
and the unified systems grammar itself are further 
described in the subsequent sections. OpenCook-
book, as a web portal supporting the proposed 
formalized SE process, is presented next. The 
OpenCookbook can guide both definition and im-
plementation of concrete instantiations of SE proc-
esses. Case studies, which demonstrate that this 
approach can be applied to different domains, con-
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clude this paper. 
 
1.1 Systems Grammar 
A systems grammar is defined as a set of con-

cepts which provide the base for a coherent and 
complete description of a system using natural lan-
guage constructs. The systems grammar in Open-
Cookbook describes a project in three orthogonal 
views: requirements and specifications (conceptual 
view), architectural (structural or modelling view) 
and planning (development view) views. It is based 
on the following principles: 
• A Systems Engineering approach. 
• The Interacting Entities paradigm. 
• A distinction between ontological and meta-
ontological levels in the systems definition. 
• A distinction between intentional and exten-
sional levels in the systems definition. 

Every domain has its own ontology as a set of 
concepts and relations between concepts. From the 
stakeholder's perspective, each domain has its spe-
cific set of terms and rules of its manipulation. 
However, these terms and rules are often quite 
similar at a higher level of abstraction. 

The ontological level defines concepts which 
are related to real systems (physical, chemical, 

software, hardware etc.). The meta-ontological 
level defines generic concepts and it is expressed 
by notions such as entity, interaction, require-
ments, specifications, test cases etc. The meta-
ontological concepts of the systems grammar are 
linked by relations, such as 'is described by', 'con-
sists of', 'is descendant of', 'has attributes', 
'achieves' etc. 

In OpenCookbook, these relations are imple-
mented using references, e.g. between a require-
ment and an entity it refers to, similarly there is a 
reference between a specification and a require-
ment, etc. Relations can be of type 'one-to-one' and 
'one-to-many'. Some relations are implicit (e.g. an 
aggregation of entities). 

As it was mentioned, the Systems Engineering 
is the process that transforms a need into a working 
system. Initially, we describe what a system is 
from an intentional (requirements) perspective. 
From this perspective we can derive what the sys-
tem is supposed to be (or to do). Another perspec-
tive is the extensional (architectural) one. This per-
spective shows us how the system should be im-
plemented. This is exemplified in the unified sys-
tems grammar as depicted in Fig.1.  

At the highest requirement level a System is 

 Change 
Request 

 Issue 

System 

 System 
Requirements 

Architecture 
of System 

 Work 
Plan 

Entity  Interaction

 Attribute

 Function

 Interface

 Work 
Package 

 Task 

 Requirement  Specification 

 Normal 
Case 

 Test 
Case 

 Fault 
Case 

 Task 

Fig. 1. The Systems Grammar based on Interacting Entities Paradigm 
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supposed to achieve its mission. In order to 
achieve the mission, a System will be composed of 
elements (often called modules or subsystems). 
These elements we call Entities and the way, they 
relate to each other, we call Interactions. Note, 
that such a composing entity can be a system in its 
own right; hence the entity concept is hierarchical. 
The term system is used when interacting entities 
exhibit a functionality, which each individual entity 
does not exhibit.  

For example, a plane is a system of interacting 
entities (i.e. body, wings, chassis etc.) which sepa-
rately are aspiring to fall, but which can fly as a 
whole. As entities and interactions form a system 
architecture, all requirements achieve the mission 
of a system as an aggregate.  

We make an explicit distinction between re-
quirements and specifications. Specifications are 
linked with test cases and hence are measurable in-
stances of the initial (often imprecise) require-
ments. It is possible to have several systems with 
common requirements, but with different specifica-
tions (e.g. depending on boundary conditions like 
cost). Hence, the input for the architectural design 
is taken from specifications and not directly from 
requirements. 

Note, the use of the terms requirements and 
specifications in practice is not always consistent 
and the terms are often confused. Some people 
even use the term “requirement specifications”, a 
rather ambiguous one. Hence, we consistently use 
“requirements” as the required system properties. 
Only after requirements have been defined, we can 
derive from it specifications. 

Capturing requirements and specifications is the 
most important part of system description process. 
Specifications are derived from the more general 
requirements. This is necessary in order to make 
requirements verifiable by measurements. E.g. the 
initial requirement 'the car should be fast' can be 
transformed into the specifications 'accelerating 
from 0 to 100 km/h in 6 seconds’ and ‘having a top 
speed of at least 200 km/h'. 

Specifications are often formulated with the 
(hidden) assumption that the system operates with-
out observable or latent problems. We call this the 
“normal cases”. However, this is not enough. 
Specifications are met when they pass “test cases”, 
which often describe specific tests that must be 
executed in order to verify the specifications. In 
correspondence to test cases we define “failure 
cases”, i.e. a sequence of actions that can result in 
a system fault. Such failure cases the system de-

sign should cater. The idea is: by formulating the 
failure cases, we starting understand, what can go 
wrong before the real system design, what allow 
prevents possible disasters. 

Thus, using a coherent and unified systems 
grammar provides us with the basis for building 
cognitive model from initially disjoint user re-
quests. Requirements, specifications, normal, tests, 
fault cases are not just a collection of statements, 
they represent a cognitive model of the system with 
a structure which corresponds to the system gram-
mar relations. 

 
1.2 Interacting Entities Paradigm 
From the extensional or architectural perspec-

tive a system is defined by entities and interactions 
between the entities. An Entity is defined by its 
own attributes and functions. An attribute is an in-
trinsic characteristic of an entity. Attributes reflect 
qualitative and quantitative properties of an entity 
(e.g. color, speed, size etc.) and have their own 
names, types and values. For example, name and 
purpose are descriptive attributes of all entities.  

Functions define internal behaviour in contrast 
to external interactions. In a first approach, interac-
tions are defined using a discrete time model, i.e. 
implemented as a sequence of messages. Interac-
tions are caused by events and they are imple-
mented by messages. An interaction structure cor-
responds to some protocol and can be defined by a 
functional flow diagram or message sequence 
chart. State diagrams can be used to show event-
function pairs on the transition lines between 
states. 

An event is any transition that can take place in 
a system. An event can be the result of an entity at-
tribute change (i.e. of changing the entity's state). 
A message can cause and can be caused by an 
event. An interaction changes state of all entities 
involved in the interaction. E.g. in software sys-
tems an interaction implies some form of messages 
transfer between entities. Such messages can trans-
fer data or invoke appropriate functions internal to 
the entity. 

Interfaces belong to the structural part of an en-
tity. An interface is the boundary domain of inter-
action between two or more entities. Interfaces can 
have input or output types, which define directions 
of data, energy or information transfer at interac-
tion between the entities. Examples are an electric 
socket (input: electrical power or current), a fuel 
pipeline (output from the tank) and a USB port 
(input-output). 
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Interfaces and interactions are related by the 
fact, that interfaces transform events, which are in-
ternal to entities, into external messages. A second 
entity will receive such a message through its inter-
face, transforming the external message into an in-
ternal form (event). An interface can also filter re-
ceived messages and invoke appropriate functions 
internal to the entity. Data transfer is the simplest 
application of such interactions. It should be noted, 
that while an interaction happens between two en-
tities, the medium that hosts the interaction can be 
a system in its own right. And we need take into 
account that its properties can also affect the sys-
tem behaviour. Examples are Internet backbones, 
long hydraulic channels, transmission lines, etc. 
One should also note, that using the terms 
“events”, “messages” and “protocols” is more ap-
propriate in the domain of embedded systems, but 
in general an interaction imply an energy, matter or 
information transfer between entities. 

Another important point of view in SE is the 
project development view, which in our approach 
is based on architectural system decomposition. In 
such an interpretation entities, once they are identi-
fied, are grouped into work packages for project 
planning. Each work package is divided into tasks 
with attributes, such as duration, resources, mile-
stones, deadlines, responsible, etc. Change requests 
can be considered as well. 

Defining the timeline of the workplan (i.e. 
deadlines, periods, limits etc.) and the tasks are 
important system development stages. Selecting 
such measures and attaching them to work pack-
ages leads to workplan specifications. 

1.3 Intentional and extensional levels of a 
system definition 

As mentioned above, at the highest level a sys-
tem is described by its requirements, which we 
consider as intentional level of a system definition. 
Requirements must be transformed into exten-
sional architectural descriptions (i.e. entities-
interactions, attributes-values, event-function 
pairs), which in turn should result in measurable 
specifications. 

E.g. every entity has attributes with values of 
the appropriate type. For example, if we consider 
the requirement 'the acceleration of the car is at 
least as high as the top 5 competitors' we have an 
entity decomposition (‘car’), which maps onto an 
attribute-value decomposition (with typification of 
attribute 'acceleration' in the type ‘at least high as’ 
and value 'top 5').  

Thus the transition from the intentional re-
quirements to the extensional architectural level is 
achieved by the decomposition, abstraction, encap-
sulation, typification, structuring, hierarchy defin-
ing methods (see fig. 2). This means, the inten-
tional qualitative requirements produce extensional 
entities, interactions, interfaces, attributes, func-
tions (i.e. architectural elements descriptions) and 
specifications (i.e. normal cases, test cases, failure 
cases), next work plans and tasks, as also issues to 
be resolved. The order of this sequence is essential 
and constitutes the process of system definition.  

Note, at the initial stages of the systems engi-
neering process, a precise architectural decomposi-
tion into real entities and interactions does not yet 
exist. There is only an incomplete cognitive 
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model which is expressed in the form of re-

quirements and specifications. The task for the sys-
tems engineer is to transform it into the extensional 
domain, i.e. to develop an architectural model that 
will be isomorphic to the real system. 
As a novelty of our SE approach we propose the 
next method. During the first stage of system defi-
nition, we allocate qualifiers (see Fig. 3) that will 
be used in the extensional (architectural and work 
planning) domain. The architecture definition, at 
this intentional phase, is nominal - we only have 
names, i.e. a vocabulary of entities and interac-
tions, which is not yet the real, ontological or 
physical model. This is the first step towards the 
transition from the intentional to extensional level. 

The linking pin between intentional and exten-
sional levels is primarily the system itself, i.e. the 
entities and interactions in the architectural view 
on the system. 

The interesting problem is analyses of inten-
tional and extensional relationships. These rela-
tionships are different by nature (e.g. subordination 
between requirements does not imply that such 
subordination exists between architectural entities). 
In general, the development of methods for making 
the transition from the intentional requirements 
model to the extensional architectural model is a 
challenging task. The hardest problem will be find-
ing architectural relations in a intentional cognitive 
model. 

Note, in the case of requirements and specifica-
tions we have a limited cognitive model. We sug-
gested that the description reflects structural, func-
tional and temporal relations of a real system. So, 

we have a final set of statements and the task is re-
duced to performing a linguistic analysis of the 
formalized requirements and specifications lan-
guage. Introducing such a formalized language and 
methods of its analyses will be the topic of our 
next publications. 

 
2. SYSTEM DEFINITION PROCESS 

 
2.1 OpenCookbook as a supporting frame-

work 
OpenCookbook is a framework that supports 

the process of defining the system which will be 
developed. It applies the unified systems grammar, 
as was described in the previous text. In Open-
Cookbook, a system is defined and developed in an 
incremental and iterative way by numerous stake-
holders. The systems grammar helps us to structure 
the thought process. During this process the Open-
Cookbook environment becomes the host for a liv-
ing system specification. 

 
Because there is a need for distributed team-

work, we decided to implement OpenCookbook as 
a web-based portal which supports following ac-
tivities in the system definition process (see Fig. 
4): 

• Requirements capturing; 
• Transforming Requirements into Specifi-

cations (with definition of Normal, Test, Failure 
Cases and Issues); 

• Architectural decomposition in Entities 
and Interactions. 

      Fig. 3. Using an entity qualifier for relations between intentional and extensional levels 
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• Defining Work Packages and Tasks (De-
velopment, Verification, Test and Validation). 

All these activities are supported by a common 
Repository in order to facilitate a coherent model 
development of a system. In a first step, the model 
is expressed as natural language requirements. 
Subsequent steps have to refine and formalize this 
conceptual model. The Repository is based on a 
unified systems grammar which acts as the meta-
model and allows separate and refine expressed re-
quirements.  

OpenCookbook has been developed with the 
following requirements:  
• Scalability – must support the development from 
small and simple to very large and complex sys-
tems. 
• Generic – must be capable of modelling almost 
any type of system, domain independent. 
• Extensibility – must offer the possibility to 
change and modify the meta-model (i.e. change the 
structure of based on the system grammar reposi-
tory). This leads to the creation of domain-specific 
adaptations. 
• Minimal semantics – the initial system must sup-
port the minimum semantics of the meta-model. 

However, OpenCookbook can have extensions 
later on. 
• Isomorphism – must support structural confor-
mity between the architectural model and a given 
domain. 
• System analysis – must allow the analysis of the 
system under development using a formalized 
model checker, supporting: 

o The analysis of requirements to specifica-
tions correspondence, a completeness of the sys-
tem description and a verification of time and 
milestone dependencies in the work plan. 

o Signalling contradictory requirements and al-
lowing choices on the basis of requirements prior-
ity. 

o Checking conformity between specifications 
and test cases. 

o Categorical analyses by different criteria (e.g. 
all requirements concerning specific entities, all 
safety requirements, all tasks need to solve to this 
date etc.). 

o Supporting "complexity measures": 
 Of entities (e.g. amount of attributes and func-

tions, quantity of relations with other entities). 
 Of the system (e.g. general amount of entities, 

power of relations as amount of interactions / 
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amount of entities, entities / category, coherence 
etc.). 
 Of tasks in the work packages (e.g. amount of 

task / time implementation, amount of task / devel-
oper etc.). 
 

3. Prototype development 
To test the concepts and its applicability a pro-

totype environment was developed using first 
Plone [3] and next Drupal [4] Open Source Con-
tent Management Systems (CMS). 

To be specific, the prototype was done using 
the Plone CMS. The production version was im-
plemented with the Drupal CMS, benefiting from 
its powerful taxonomy support.   

In both tools a new project or system-under-
development is created like a web portal with spe-
cific modules that reflect the systems grammar. 
Utilities and scripts allow us i) to make a link be-
tween different phases of the systems engineering 
process, ii) to run tests for checking consistency 
and completeness and iii) to generate documents. 
Using such existing environments has many advan-
tages. For example, support for multi-user admini-
stration and the accompanying review process is 
built in. Being a web based tool, it naturally caters 
for distributed team work. Other advantages are 
that existing plug-in modules can be used to e.g. 
create a Wiki, forum and repositories which aid 
project background and foreground documentation. 
At each moment the up to date version of the pro-
ject documents can be generated. 

Another important aspect, with respect to the 
global context of systems engineering, is that we 
must avoid that such an environment is a stand-
alone tool. As mentioned at the beginning, Systems 
Engineering is considered to be the process that 
transforms a need into a working system. Many 
domains are crossed and entities from one domain 
are reformulated or better said translated in another 
domain. The issue here is not so much syntax (syn-
tax is often domain or tool specific) but semantics. 
Such translations, often involving human interven-
tion, are not always univoque or straightforward, 
because of the hidden or assumed context. A typi-
cal example is dataflow diagrams. At first sight 
these diagrams look like connected processes that 
exchange data using the connections between 
blocks. In reality, in a dataflow diagram the com-
munication is implicit and actually often hides the 
assumption that shared memory is used. Hence, 
translating dataflow diagrams to a process oriented 
programming system or to a distributed computing 

environment is not a straightforward task, data de-
pendencies must be analysed, impact on perform-
ance must be analysed, etc. In the context of safety 
driven designs, this opens the door to human errors 
and to unintended side-effects, jeopardizing the 
correctness of the system under development. In 
general, one must be aware that different domains 
often have contradictory or overlapping concepts, 
there might be as subtle differences in their seman-
tics or they might not have the equivalent concept 
at all.  

When used the weak standards like UML, it re-
sults in the emergency of a wide range of “dia-
lects” to fill the gaps, but in the end these dialects 
undermine the usefulness of the original standard. 
This is the reason why from the beginning we base 
approach on unified semantics and adopted a re-
stricted architectural paradigm (interacting enti-
ties). The goal is to define a single set of tools and 
components covering the whole processflow from 
requirements till the final implementation.  

 
3.1 Experiments in different domains 
In order to fine-tune the prototype and to verify 

the applicability to different domains, a number of 
experiments were conducted. Projects were defined 
to develop a Real Time Operating System (Open-
ComRTOS), a process flow supporting the 
IEC61508 safety standard, and a processor soft-
ware environment. In the course of these experi-
ments refinements were applied, but overall these 
experiments, in diverse domains, indicate the suit-
ability of the approach. Most issues were related to 
the ergonomics of the environment and some defi-
ciencies of the Plone CMS implementation were 
also discovered. For this reason we switched to the 
Drupal CMS, which has the additional benefit as a 
taxonomy system. 

The Systems Engineering approach was also 
tested by mapping it onto a Business Process En-
gineering method. Here, we found that the meta-
ontological concepts fully apply, although often a 
very different terminology is used or different 
tools. E.g. while a technical engineer might use 
virtual prototyping or CAD tools to simulate dif-
ferent user scenarios, a business manager will 
likely create a business plan, simulating the busi-
ness process using a financial spreadsheet. This re-
flects that in a business environment the “mission” 
of a system is to generate profit, whereas in the en-
gineering domain the mission is often to provide 
certain functionality.  
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A final test was using the OpenCookbook mod-
elling approach in the development of the Open-
ComRTOS operating system. Such a formal mod-
elling approach raises the abstraction level even 
further, from the meta-ontological domain to the 
fully abstract domain of mathematical logic. For us 
this higher level of abstraction was very helpful. A 
first point to support this statement is that the mod-
elling technique works in an incremental way. 
Starting from a small, very abstract model, refine-
ments and details are added until a model emerges 
that is very close to the implementation architec-
ture. Each intermediate model is checked which 
exposes logical errors in the design. As a conse-
quence, the example projects progressed in small 
steps with each step being subjected to an intensive 
review process via internet by all team members. 
Secondly, the abstraction level is completely re-
moved from the implementation domain. This al-
lowed us to detect the negative impact of being too 
familiar with the implementation domains and how 
this biases engineers and stakeholders. The result 
was much cleaner and more compact systems ar-
chitecture. Furthermore, the team had a much 
greater confidence in the correctness of its archi-
tecture.  

For the interested reader, for the formal model-
ling we used the TLA/TLC modelling language 
and checker of Leslie Lamport [4]. This environ-
ment supports the notion of concurrent processes 
and communication between them. This corre-
sponds to the Interacting Entities used for the 
OpenCookbook systems grammar.  

 
4. RELATED WORK 

The work done with OpenCookbook is closely 
related with work going on in other domains, such 
as architectural modelling. This work resulted in a 
number of graphical development tools and model-
ling languages, such as UML and the recent 
SysML. Unfortunately, these approaches suffer 
from a number of issues: 
- Most architectural models were developed bot-
tom-up, e.g. as a means of representing graphically 
what was first defined in a textual format. Hence, 
such approaches are driven by the system architec-
ture and its implementation. As we discovered in 
the tests, such an approach biases the stakeholders 
to think in terms of known design patterns and this 
results in suboptimal system solutions. 
- Most of the modelling approaches limit them-
selves to a specific architectural domain, requiring 
other tools to support the other SE domains. This 

poses the problem of keeping semantic consistency 
and hence introduces errors. 
- Most of the tools have no formal basis and 
hence have too many terms and concepts that over-
lap semantically. In other words, orthogonality and 
separation of concerns is lacking. 
- Most of the tools on the market bring too many 
details to the top level, with little support for ab-
stracting away the details. This undermines the 
power of overview and abstraction. 

Nevertheless, when properly used, such archi-
tectural modelling contributes to a better develop-
ment process. Overall the OpenCookbook project 
emphasizes the cognitive aspect of the SE process, 
whereas the different activities are actually just dif-
ferent “views” on the system under development. 
Most of the related approaches do not take these 
aspects into account.  

 
5. REAL WORLD USE 

Although tests with the prototype version in dif-
ferent domains indicated the conceptual suitability 
of the approach, a number of issues were discov-
ered during practical use. We list them below: 
− Too abstract for the practical engineer. The pro-
totype OpenCookbook implemented a formalised 
but rather abstract approach to systems engineer-
ing. Most engineers and stakeholders rely mostly 
on their heuristic knowledge and have a hard time 
formulating their thoughts in a systems grammar 
framework. 
− OpenCookbook was defined with the implicit as-
sumption that a project is started from scratch. 
However, most projects will reuse parts of an ex-
isting architecture; hence the starting point should 
be a template project rather than an empty one. 
− Many organisations use a lot of heuristic knowl-
edge in the form of checklists. OpenCookbook has 
the concept to include such knowledge and link it 
with the other elements of the OpenCookbook Sys-
tems grammar.  
− Official standards, like IEC61508, often define 
rules and conditions that must be satisfied in order 
to allow the project to be certified according to the 
standard. On the other hand, many standards define 
only conditions or guidelines for the development 
process, whereas many issues have their origin in 
the requirements and specifications phase. 

This analysis has resulted in the definition of a 
number of extensions to the environment. We 
highlight the main differences with OpenCook-
book. Essentially, the extensions put the work plan 
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concepts at the same level of the requirements-
specifications and modelling activities. The diffi-
culty is that the first domain reflects the design 
view that is mainly time-independent whereas the 
work plan view requires taking into account a 
timely order of steps that have to be followed to ar-
rive at a product release.  

 
CONCLUSIONS 
OpenCookbook implements a formalized re-

quirements and specifications capturing environ-
ment up to the level of identifying major architec-
tural elements and workplan packages. The whole 
process is formalized through the use of a unifying 
paradigm based on the notion that every system in 
(most) domains can be described at an abstract 
level by a set of entities and interactions. We em-
phasize on interactions as a base concept of our 
approach more than on entities as e.g. in the ob-
ject-oriented paradigm. This is supported by the 
use of a “systems grammar” that provides a meta-
model (high level ontology) to define a system un-
der development. Current work focuses on adding 
more formal verification processes. A link is being 
established as well with the OpenComRTOS de-
velopment environment allowing to directly map-
ping specifications onto OpenComRTOS tasks and 
services. 
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Межуев В., Верхалст Э. OpenCookbook: уни-
фицированная и формализованная среда для 
проектирования систем 

В статье раскрываются теоретические принципы 
и особенности практической реализации программ-
ной среды для проектирования систем. Среда под-
держивает разработку систем, начиная с этапа вы-
движения требований и спецификаций, через этап 
архитектурного моделирования и формулирования 
рабочего плана к выпуску конечного продукта. Сре-
да использует методологию системного проектиро-
вания, основанную на парадигме взаимодействую-
щих сущностей. Для реализации среды был создан 
web-портал, который получил название OpenCook-
book. Сначала OpenCookbook был задуман для раз-
работки встроенных систем, однако была доказана 
его эффективность в применении к широкому диа-
пазону других предметных областей. OpenCookbook 
может быть адаптирован к потребностям опреде-
ленной организации, так же, как и к требованиям 
технических стандартов, к примеру ІEC61508. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СТРУКТУР  СИСТЕМ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  В  РАМКАХ  ПРИНЦИПА  СТРУКТУРНОЙ  

ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ  ИХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ 

При формировании математических моделей систем автоматического управления в инже-
нерной практике предлагается устанавливать их возможное соответствие предметно-образным 
представлениям инженера-конструктора. Наиболее наглядной в этом смысле является матрич-
ная запись исходных уравнений в форме, отражающей взаимодействующие подсистемы и свя-
зи между ними. Подобное соответствие названо «принципом структурной эквивалентности». 
Рассматриваются конкретные примеры использования данного принципа. 

By forming mathematical models of automatic control, their possible accordance to subject-form 
engineer and designer ideas within engineer practice are offered for installation. In this way, the initial 
equations matrix model appears to be the most presentable, displaying subsystems cooperation and 
connections between them. Such correspondence is named as “a principle of structural equivalence”. 
Specific concrete examples of the principle utilization are considered. 

Постановка проблемы 
В современной кибернетике (теории управ-

ления) сложились как бы два направления ис-
следований: формально-математический «ака-
демический» подход и прикладные инженерно-
конструкторские методы [1]. Их совмещение 
обычно происходит лишь в критических ситуа-
циях, когда конструкторы не могут объяснить и 
устранить катастрофические явления при ис-
пытаниях и эксплуатации системы [1,2]. Статья 
затрагивает вопросы инженерной практики, 
связанные с выбором рациональных структур 
систем автоматического управления (САУ) на 
различных этапах их проектирования и сборки. 
Часто, отдельные подсистемы САУ произво-
дятся различными организациями и автономно 
удовлетворяют требуемым критериям качества. 
Но при сборке на головном предприятии в сис-
теме могут появляться проблемы в виде потери 
устойчивости управления, резонансные явле-
ния, иные дефекты качества. Для устранения 
дефектов совокупной системы представляются 
три основных варианта: изменение законов и 
параметров регулирования; изменение конст-
рукции подсистем; изменение и/или введение 
новых связей. Последний подход может ока-
заться наиболее удачным в смысле минимиза-
ции затрат и сокращения времени доработки 

системы. В рамках принципа структурной эк-
вивалентности подсистемами САУ могут быть 
не только конструктивные физические блоки, 
но и их виртуальные представления. Так, на-
пример, если математическая модель включает 
координаты, характеризующие упругость ме-
ханических конструкций, то совокупность этих 
координат в матричном представлении может 
быть выделена в качестве дополнительной вир-
туальной подсистемы САУ. Взаимодействие 
физических подсистем дополняется влиянием 
на их функционирование упругих колебаний 
конструкции. Коррекцию связей наглядно и 
эффективно проводить в рамках принципа 
структурной эквивалентности. Следует при-
знать, что однозначные формально-
математические рекомендации по определению 
места ввода корректирующих связей и синтезу 
их параметров не выработаны. Эта процедура 
является скорее «искусством» и интуитивным 
опытом конструктора, нежели формальным ма-
тематическим алгоритмом. 

Наблюдается определенный «дефицит» ма-
тематических моделей, адекватных в структур-
ном представлении физическим системам. Так, 
распространенное в академической науке пред-
ставление уравнений в нормальной форме Ко-
ши позволяет с помощью вычислительной тех-
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ники исследовать поведение систем высокой 
степени сложности и любой физической при-
роды. Такая запись структурно эквивалентна 
некоторым динамическим поверхностям в за-
дачах механики, но не формирует каких-либо 
предметно-образных структурных аналогий в 
задаче взаимодействия таких объектов как, на-
пример:  корпус ракеты, ее двигатели, топливо 
в баках, автопилот, система наведения. Трудно 
представить в такой модели взаимодействую-
щие цеха, отделы завода в процессе производ-
ства продукции; отрасли промышленности, 
сельского хозяйства, рынок потребителей в 
экономике; системы дыхания, кровообращения, 
нервной регуляции и другие составляющие 
обеспечения жизнедеятельности организма и 
т.д. Принцип структурной эквивалентности 
предполагает устранение подобного несоответ-
ствия в практике построения САУ любой физи-
ческой природы. Под структурной декомпози-
цией по принципу автономной устойчивости 
подсистем будем понимать введение связей, 
позволяющих представить матричную модель 
системы в виде произведения субматриц диа-
гональных блоков подсистем. Математически 
это позволяет сохранить характеристики устой-
чивости раздельно конструируемых подсистем 
в общем контуре системы.  Подобный подход 
будем называть принципом автономной устой-
чивости [3] в задаче структурной декомпози-
ции. Рассматривается конкретный пример ин-
женерного подхода к структурному анализу и 
синтезу летательного аппарата (ЛА).  

 
Анализ некоторых проблем и практики 

исследований в данной области 
Принцип структурной эквивалентности до-

полняет известные направления анализа и син-
теза систем, принципы их агрегирования и де-
композиции [4]. При инженерно-
конструкторском проектировании САУ их ис-
ходные уравнения составляются, как правило, 
на основе физических законов природы (меха-
ники твердого тела, жидкостей; термодинами-
ки; электродинамики, теории электрических 
цепей и т.д.). Известные фундаментальные фи-
зические законы природы описываются, как 
правило, уравнениями не выше второ-
го/третьего порядка. Сложность систем есть ре-
зультат взаимодействия элементов, подсистем, 
элементарных процессов, описываемых про-
стейшими уравнениями. С одной стороны 

сложность – это взаимодействие простейших 
физических подсистем, с другой – это «взаимо-
действие» уравнений второго/третьего поряд-
ков. Например, временная зависимость тепло-
вого излучения океана, наблюдаемая со спут-
ника Земли, будет описываться уравнением 
низкого порядка. Но исследование того же из-
лучения как взаимодействия множества кон-
кретных источников – сложнейшая система вы-
сокого порядка. Аналогично, физические авто-
колебания и резонансы описываются не систе-
мой уравнений высокого порядка, а возникают 
на конкретной частоте, при конкретной нели-
нейности. Задача конструктора – выявить эту 
частоту и совместно с математиками получить 
соответствующее уравнение второго порядка, с 
нелинейностью и коэффициентами, выражен-
ными через физические параметры системы. 
Подобные представления являются целями 
традиционных задач декомпозиции, которые 
предлагается называть «частотной декомпози-
цией». Принцип структурной эквивалентности 
позволяет сформулировать задачу структурной 
декомпозиции, в рамках которой общая систе-
ма уравнений распадается на автономную со-
вокупность исходных уравнений физических 
подсистем [3].  

Важнейшей составляющей кибернетики яв-
ляется понятие «сигнала», включающее ин-
формацию (ее частотный спектр [2]), вещест-
венный носитель, энергетическую и другие со-
ставляющие [1,2,5]. В классических системах 
автоматической регулировки (САР) (следящие 
приводы, прокатные станы, поточные линии и 
т. д.) качество систем, их динамические харак-
теристики обычно определяются переменными 
(координатами САР), физический смысл кото-
рых отражается в сознании исследователя в ви-
де вещественной и энергетической составляю-
щих сигнала. Переход к управлению с помо-
щью микропроцессоров и иных средств вычис-
лительной техники ознаменовал переход от 
энергетического к информационному воздейст-
вию на процессы управления в САУ. То есть 
определяющей в САУ, включающих ЦВМ, ста-
ла информационная составляющая сигнала, мо-
дулирующая вещественный носитель. Управ-
ление определяется алгоритмическим, инфор-
мационным, а не материально-энергетическим 
воздействием на систему [2,4]. Принцип струк-
турной эквивалентности ближе к информаци-
онной, алгоритмической стороне управления.  
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Целями статьи являются: 
- иллюстрация принципа структурной эквива-
лентности математической модели и физиче-
ской САУ в плане прикладного мышления ин-
женера-конструктора; 
- предложения на основе данного принципа 
коррекции динамики системы за счет выбора и 
введения связей без длительного и дорогостоя-
щего изменения ранее собранных подсистем.  

Для широкого класса систем этот принцип 
реализуется в виде матричного, упорядоченно-
го по подсистемам и координатам представле-
ния исходных уравнений, в которых на главной 
диагонали матрицы располагаются субматрицы 
взаимодействующих элементов/подсистем 
[3,6]. Справа и слева от главной диагонали рас-
полагаются соответственно прямые и обратные 
связи элементов/подсистем рассматриваемой 
совокупной системы. Пересечения строки и 
столбца матрицы, в которых обычно распола-
гаются объекты, называемые элементами мат-
рицы [6], в общем случае будем называть «мат-
ричной клеткой», в которой могут располагать-
ся объекты различной математической природы 
в зависимости от принятого исходного описа-
ния системы. 

Если принцип структурной эквивалентности 
применить к простейшей следящей системе с 
обратной связью, представленной на рисунке 1, 
которой соответствуют уравнения звеньев 

3423121 ,,, XосAXXAXXкAXуAX Д ==== ε ,     (1) 

где dtdDDAA ii /),( ==  – операторы звеньев, то 
на главной диагонали матричного представле-
ния в соответствии с принципом структурной 
эквивалентности располагаются операторы 
элементов согласно их уравнениям (1). 

Справа от главной диагонали находятся 
прямые связи, которые в данном случае явля-
ются единичными; слева от главной диагонали 
– обратные. В записи (2) оператор обратной 
связи размещен на главной диагонали матрицы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структурная схема следящей системы 
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Если основная матрица уравнения – нижняя 
треугольная, то имеет место система без пря-
мых связей подсистем. В физической реально-
сти это означает отсутствие цепи последова-
тельно соединенных объектов САУ. Для про-
стейших САР, состоящих из элементов, такую 
работоспособную схему представить трудно. 
Однако может существовать совокупность са-
мостоятельно функционирующих сложных 
подсистем, где алгоритм и/или параметры их 
функционирования перестраиваются в зависи-
мости от результатов работы других подсистем. 
Правая верхняя треугольная матрица описывает 
контур последовательной передачи информа-
ции между элементами/подсистемами при от-
сутствии обратных связей между ними. Для 
сложных систем этот случай означает цепочку 
самостоятельно функционирующих подсистем 
с внутренними обратными связями, которые не 
требуют дополнительных межсистемных об-
ратных связей. 

В качестве конкретного примера рассматри-
ваются уравнения (3) движения ЛА в плоскости 
орбиты [7], где первое уравнение характеризует 
состояние жидкого топлива в баках (Ж), два 
последующих уравнения – динамику ЛА как 
твердого тела (ТТ), четвертое – выражает закон 
регулирования автопилота (АП), основу кото-
рого составляет гиростабилизированная плат-
форма (ГСП). Численные значения параметров 
подсистем и конкретное выражение для закона 
регулирования автопилота не приводятся. 
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Здесь p – параметр состояния жидкого топлива, 
υ – колебания ЛА по углу тангажа, y – линей-
ные перемещения центра масс ЛА, L(δ) – закон 
регулирования автопилота, X – расположение 
ГСП, Fy, Mz – силовые и моментные возмуще-
ния ЛА, ki – численные значения коэффициен-
тов уравнений, выраженные через параметры 
ЛА. 

   f   
 Aу  Aк 

 Aос 

    – 

  X4 

Aд 
  X3   X1   X2 

   ε 



Проектирование структур систем автоматического управления в рамках принципа структурной … 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 479. Комп’ютерні системи та компоненти    69 

Уравнения ГСП дополняют уравнения ди-
намики ЛА шестью координатами (углы стаби-
лизации платформы и прецессии гироскопов), 
которые в системе (3) не учитываются.  Для ил-
люстрации применения принципа структурной 
эквивалентности уравнения полагаем линей-
ными с постоянными коэффициентами, учиты-
ваем только основной тон колебаний жидкости, 
характеризуемый параметром p. 
Вводя обозначения:  
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представим систему дифференциальных урав-
нений (ДУ) (3) в матричном виде (5), структур-
но эквивалентном как исходным ДУ, так и 
структуре (рис.2) физической системы ЛА  
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где на главной диагонали расположены суб-
матрицы подсистем ЛА: Ж и ТТ + АП. 

Топливные баки, общая конструкция корпу-
са летательного аппарата, его автопилот/ГСП 
проектируются, как правило, различными орга-
низациями или различными подразделениями 
предприятия. Каждая подсистема просчитыва-
ется аналитически и проходит натурные дина-
мические испытания. Выявляются частоты соб-
ственных колебаний, возможные резонансы, 
качество регулирования. Но при сборке сово-
купного ЛА за счет связей между его подсис-
темами меняются опасные резонансные часто-
ты и полученные ранее характеристики качест-
ва. Даже для линейных систем их совокупные 
динамические характеристики не есть суперпо-
зиция полученных ранее характеристик (в ча-
стности – частот собственных колебаний) под-
систем: Ж, ТТ, АП. Динамика жидкости зави-
сит от конструкции топливных баков, характе-
ризуется оператором 11a  и возмущениями от 
угловых (υ) и линейных (y) колебаний ЛА. Ре-
шение исходных уравнений (3) с помощью со-
временной вычислительной техники не пред-
ставляет затруднений. Но если выявляются не-
желательные эффекты, например, резонансное 
возбуждение жидкости в баках, то возникает 

проблема его устранения, или, хотя бы, сдвига 
резонансных частот, чего можно достичь раз-
личными способами. В отличие от решения ис-
ходных ДУ (3) позволяющего получить харак-
теристики устойчивости и качества регулиро-
вания ЛА в рамках неизменной структуры, ис-
пользование принципа структурной эквива-
лентности позволяет произвести анализ взаим-
ного влияния подсистем ЛА, организуя, при 
необходимости, структурный синтез системы 
введением дополнительных связей между ее 
подсистемами. Такая проблема возникла при 
анализе динамики одного из типов ЛА при по-
явлении резонансных колебаний жидкости на 
частотах, которые отсутствовали при автоном-
ных испытаниях топливных баков. При коррек-
ции динамики системы в рамках исходных 
уравнений (3) конструктор может варьировать 
лишь параметрами законов регулирования АП. 
Иные способы коррекции сводились бы к доро-
гостоящим и трудоемким изменениям конст-
рукции корпуса и топливных баков ЛА.  

Для решения задачи было предложено вве-
сти дополнительные информационные связи 
подсистем. Аналитический ввод связей в виде 
элементов матрицы 41a и 14a  должен сопрово-
ждаться оценкой возможности физического за-
мера, преобразования и передачи корректи-
рующих сигналов в виде дополнительных ко-
ординат pax 411=  и δ142 ax = , показанных  на 
рисунке 2.  
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В матричном уравнении (6) новые переменные 
21 , xx  присутствуют в скрытом виде как внут-

ренние координаты системы ЛА. Здесь управ-
ляющее воздействие автопилота (δ) является не 
только функцией параметров движения ТТ ( υ и 
y), но зависит и от состояния жидкости (p) в 
топливных баках – ),,,,,()( 11 pXyyfL &&υυδ = . 
Для получения информации о состояния жид-
кости используется специальный поплавковый, 
маятниковый датчик – Д. Одновременно управ-
ляющее воздействие АП, преобразованное опе-
ратором 14a  в сигнал 2x , подается в топлив-
ный бак на вибратор – В. Динамическую кор-
рекцию системы можно осуществить проще, 
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преобразуя корректирующим звеном сигнал (p) 
датчика состояния жидкости (Д) в управляю-
щее воздействие на вибратор (В). Эта инфор-
мационная связь может использоваться как ав-
тономно, так и в совокупности с физическими 
связями через операторы 14a  и 41a . 

Блочно-структурная схема ЛА, соответст-
вующая его уравнению (6) представлена на ри-
сунке 2. 

 
 

Рис.2. Блочно-структурная схема ЛА 
 

Физическая реализация связей 14a  и 41a  за-
висит от целей их введения. Так, если одна из 
них используется для смещения частот резо-
нансных колебаний жидкости, то другая может 
формироваться из условий обеспечения качест-
ва переходного процесса. Теоретически может 
быть сформулирована задача обеспечения 
структурной декомпозиции (автономной устой-
чивости) [3] подсистем ЛА и инвариантности 
выбранной координаты системы к внешнему 
возмущению. Первая задача может решаться, 
например, выбором связи 41a , обращающей 
главный определитель квадратной матрицы в 
произведение определителей субматриц глав-
ной диагонали [3], т.е. 1111 Aa=∆ , где 11A  - ал-
гебраическое дополнение минора 11a . Задача 
инвариантности, например, колебаний жидко-
сти (p) к возмущениям yF  или zM , может ре-

шаться выбором связи 14a , обращающей в нуль 
соответствующие алгебраические дополнения 
элементов yF или zM  при подстановке векто-
ра возмущений в первый столбец (для коорди-
наты p) квадратной матрицы (6). Для исходной 
системы (5) условие автономной устойчивости 

1111 Aa=∆  выполняется при  31312121 AaAa = , 
что может быть обеспечено изменением конст-
рукции либо корпуса ЛА, либо его топливных 
баков, либо законов регулирования автопилота. 
При наличии дополнительных связей (6), если 
выбором 41a  решается задача структурной де-
композиции, то из разложения главного опре-
делителя квадратной матрицы (6) по элементам 
первого столбца 

4141313121211111 AaAaAaAa −+−=∆  получаем  

212131314141 AaAaAa −= , откуда условие авто-
номной устойчивости приобретает вид  
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Условие инвариантности, например колеба-
ний жидкости (p) от возмущения ЛА – yF , по-
лучаем, решая матричное уравнение (6) по тео-
реме Крамера. Из замещенного определителя 
квадратной матрицы при подстановке вектора 
возмущений вместо ее первого столбца получа-
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Аналитические условия полной или абсо-
лютной инвариантности, равно как и условие 
полной автономной устойчивости, физически 
идеально не реализуемы. В инженерной прак-
тике получаемые аналитические условия могут 
быть реализованы с точностью до некоторой 
величины ε. Как правило, к показателям каче-
ства САУ предъявляются противоречивые тре-
бования, для которых в принципе не существу-
ет единого оптимального решения. Квазиопти-
мальный вариант зависит от принятых конст-
руктором преимуществ одних требований по 
отношению к другим. Говоря об инвариантно-
сти и автономной устойчивости системы, кон-
структор не предполагает их идеальную реали-
зацию. Структурное представление этих прин-
ципов дает дополнительные возможности по-
иска рациональных методов динамической 
коррекции ЛА. Необходимая коррекция может 
осуществляться за счет дополнительных ин-
формационных связей (каналов) системы при-
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ближенным моделированием дробно-
рациональных операторов корректирующих 
связей вида (7,8), или осуществляться алгорит-
мами, вообще отличными от аналитических ус-
ловий автономной устойчивости и инвариант-
ности с использованием матричных процессо-
ров в цепях управления и коррекции динамики 
ЛА. В частности, физически реальные коррек-
тирующие звенья могут быть реализованы  
усилителями с варьируемыми коэффициентами 
усиления. Расширяя представление аналитиче-
ской структуры системы за счет каналов стаби-
лизации и прецессии ГСП, конструктор полу-
чает еще более широкое поле формирования 
информационных, корректирующих связей 
внутри и между подсистемами ЛА.  

Переход от структурных представлений к 
численным инженерным расчетам можно про-
изводить с помощью современных пакетов ре-
шения математических задач. Наиболее удоб-
ным для обработки матриц является серия па-
кетов Maple xx, например – Maple 10, 11 и по-
следующие версии. Подставляя буквенные вы-
ражения (4) для элементов уравнений (5,6), 
формируя алгоритм вычислений для определи-
телей матричного уравнения, получаем иско-
мые, развернутые представления корректи-
рующих связей, выраженные через буквенные 
обозначения параметров ЛА. Заменяя буквен-
ные обозначения численными значениями фи-
зических параметров ЛА, задавая условия пре-
небрежения величинами второго и высших по-
рядков малости, получаем достаточно простые 
условия инвариантности и автономной устой-
чивости, выраженные через дробно-
рациональные операторы от D (D=d/dt) с чис-
ленными коэффициентами, непосредственно 
связанными с физическими параметрами ЛА. 
Изменяя выбранные для коррекции системы 
параметры (передаточные числа автопилота, 
положение ГСП, коэффициенты усиления в це-
пях коррекции и т. д.), определяем их сочета-
ния, обеспечивающие требуемое качество сис-
темы. Проблемы моделирования дробно-
рациональных операторов корректирующих 
связей требуют отдельного обсуждения и в 
данной статье не рассматриваются. 

 
Заключение  
Проектирование САУ – рациональный отбор 

требуемого из всего множества возможных ва-
риантов построения системы. Принцип струк-

турной эквивалентности – один из возможных  
подходов к разработке рациональной структу-
ры системы на различных этапах проектирова-
ния. 

Принцип предусматривает использование 
известных законов природы для составления 
уравнений элементов и подсистем САУ. Коэф-
фициенты полученных уравнений должны вы-
ражаться через физические параметры системы. 

Конструируя математическую модель, 
структурно эквивалентную физической САУ, 
инженер получает дополнительные возможно-
сти коррекции качества системы при сравни-
тельно низких производственных и временных 
затратах. 

Сочетание формально-математического 
мышления специалиста с предметно-образ-
ными представлениями инженера-конструктора 
может способствовать повышению эффектив-
ности разработки САУ. 
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Максимов Б.В. Проектування структур систем 
автоматичного управління в рамках принципу  
структурної еквівалентності їх математичних  
моделей 

При формуванні математичних моделей систем 
автоматичного управління в інженерній практиці 
пропонується встановлювати їх можливу відповід-
ність предметно-образним уявленням інженера-
конструктора. Найбільш наглядно в цьому сенсі є 
матричний запис вихідних рівнянь у формі, що ві-
дображає взаємодіючі підсистеми і зв'язки між ни-
ми. Подібну відповідність названо «принципом 
структурної еквівалентності». Розглядаються конк-
ретні приклади використання даного принципу. 
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АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ 
СИГНАЛІВ РЕНТГЕНІВСЬКОГО СПЕКТРОМЕТРА  
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Запропоновано схемотехнічне рішення апаратно-програмного пристрою для автоматизації 
процесу реєстрації та цифрової обробки спектрів рентгенівського спектрометра. Показано, що 
функціональна оптимізація пристрою може бути досягнута застосуванням апарату нечіткої ло-
гіки для управління процесом вимірювань і числових методів для математичної обробки даних. 
Зменшення похибки синхронізації вимірювань на схемотехнічному  рівні забезпечується засто-
суванням синхронно-паралельної обробки цифрових потоків даних за допомогою АЦП послі-
довного типу. 

The decision of the hardware-software device for automation of process of registration and digital 
processing of spectra of the X-ray microanalyzer is offered. It is shown, that functional optimization 
of the device can be reached by application of the device of fuzzy logics for management of the proc-
ess of measurements and by means of numerical methods for mathematical data processing. Reduction 
of the synchronization error of the measurements on hardware level is achieved by application of syn-
chronously-parallel processing of digital data flows by means of DAC consecutive type. 

Вступ 
Для дослідження фазового складу напівпро-

відникових та інших матеріалів растровий еле-
ктронний мікроскоп РЕМ-100У використову-
ється в режимі рентгенівського мікроаналізато-
ра. Рентгенівське випромінювання у досліджу-
ваному зразку збуджується електронним про-
менем. Ідентифікація, тобто якісний аналіз від-
повідних хімічних елементів, що містяться в 
зразку, проводиться за допомогою реєстрації 
характеристичних ліній їх рентгенівських K-, 
L-, M-спектрів [1-4]. При цьому необхідно ви-
значити довжину хвилі λ (мкм) або енергію Е 
(еВ) характеристичних фотонів, зв'язок між 
якими описується співвідношенням: Е=1,24/λ. 
Кількісний аналіз базується на вимірюванні 
співвідношень інтенсивностей характеристич-
них рентгенівських ліній, що реєструються від 
досліджуваного зразка та від еталону відомого 
складу. За розрахованими кількісними співвід-
ношеннями виявлених у зразку хімічних еле-
ментів можна передбачити можливі в ньому хі-
мічні сполуки. На точність результату аналізу 
впливають фізичні й апаратурні поправки, які 
залежать від параметрів вимірювальної систе-
ми. 

Локальність хімічного аналізу визначається 
умовами фокусування електронного променя і, 
відповідно, граничними розмірами опроміню-
ючого зразок електронного зонда, діаметр яко-
го може сягати 5-10 нм. Електрони з енергією 
від 15 до 40 кеВ проникають в зразок на глиби-
ну близько 1 мкм і можуть відхилятися від пер-
винного напряму також на відстані до 1 мкм, 
що і є граничним обмеженням аналізованого 
об'єму зразка. Зменшення локальних розмірів 
аналізованого об’єму реалізується шляхом зме-
ншення енергії падаючих електронів при змен-
шенні струму променя до одиниць пікоампер.  

Однак, такий метод з одного боку обмежу-
ється величинами струмів при яких кінетична 
енергія первинних електронів має бути достат-
ньою для збудження рентгенівського випромі-
нювання, а з іншого – потребує значного збі-
льшення часу реєстрації рентгенівських фото-
нів за рахунок зменшення їх кількості при ге-
нерації. Також недоліком серійних приладів 
РЕМ-100У, які виготовляли в Україні до 90-х 
років, у порівнянні з сучасними, в тому числі і 
закордонними, наприклад Zeiss EVO 50, є ме-
ханічна реєстрація спектрів і відсутність авто-
матизованого підходу до їх обробки та аналізу.  
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Метою даної роботи є створення апаратно-
програмного модуля для комутації блоку ре-
єстрації (БР) рентгенівського випромінювання 
у мікроскопі РЕМ-100У з комп’ютером і авто-
матизації обробки результатів вимірів при збе-
реженні всіх функціональних можливостей ро-
боти систем мікроскопа як в автоматизованому, 
так і ручному режимі. 

 
Підхід до схемотехнічної реалізації апара-

тно – програмного модуля  
Особливістю БР спектрів рентгенівського 

випромінювання в РЕМ-100У є застосування 
вузлів амплітудного дискримінатора (АД), при-
строю перерахунку (ПП) числа вхідних імпуль-
сів та інтенсиметра (ІНТ) [5]. АД та ПП забез-
печують відповідно енергетичну дискриміна-
цію вхідних імпульсних сигналів за вибраним 
рівнем чи “вікном” детектування, а ІНТ – шля-
хом перерахунку зареєстрованих фотонів за ви-
браний інтервал часу формує аналоговий сиг-
нал потенціалу, еквівалентний інтенсивності І 
реєстрованого випромінювання. Змінюючи па-
раметри “вікна” детектування результати ре-
єстрації енергетичних спектрів можна  зафіксу-
вати за допомогою двокоординатного самопис-
ця у вигляді залежності I=f(E). 

Для спряження БР з комп’ютером (рис.1) на 
апаратному рівні використовується пристрій, 
що містить блок цифрової обробки даних та 
схему синхронізації для керування розгорткою 
спектра. Схема синхронізації призначена для 
забезпечення програмно-керованого доступу 
оператора до пульта управління режимами ре-
єстрації та розгорткою спектра, і, відповідно, 
дублює функції панелі управління БР. Блок ци-
фрової реєстрації може бути реалізований за 
двома варіантами в залежності від використан-
ня аналогового чи цифрового виходу з БР.  

При використанні аналогового виходу схе-
мотехнічне рішення модуля спряження БР з 
комп’ютером значно спрощується. Для забез-
печення заданої в БР точності реєстрації інтен-

сивності за аналоговим виходом на рівні 5% 
достатньо використати 12-розрядний аналого-
во-цифровий перетворювач (АЦП) типу 
ADS7822P, LTC1292 чи MAX1241 [6, 7]. Зме-
ншення похибки синхронізації розгортки дося-
гається паралельною реєстрацією значень обох 
координат двома різними АЦП. Для тактової 
синхронізації обох АЦП (сигнали CS, CLK) ви-
користано перші два біти шини даних LPT-
порта (рис.1), а введення даних в комп’ютер з 
АЦП здійснюється через два біти шини станів 
[7, 8]. Розділення інформаційних потоків реалі-
зується на програмному рівні. 

 
Загальний алгоритм управління проце-

сом реєстрації спектра 
Програмне забезпечення для цифрової обро-

бки сигналів рентгенівського мікроаналізатора 
виконано за блочно-модульним принципом з 
використанням засобів об’єктно-орієнтованого 
програмування [9] і складається з двох частин: 
1) програмного модуля управління процесом 
вимірів та 2) програмного модуля аналізу даних 
(рис.2).  

Загальна синхронізація функціонування вуз-
лів БР в режимі автоматизованих вимірів забез-
печується шляхом генерування відповідного 
набору синхросигналів для апаратного модуля 
при активації підпрограми “Вимірювання” кно-
пками “Пуск” та “Стоп” в головному вікні ін-
терфейсу користувача програми. Крім того, у 
вікні програмного модуля “Блок управління 
РЕМ-100У” передбачено групи полів для уста-
новки режимів роботи АЦП (порт комутації, 
частота, калібровка), запису інформаційних по-
відомлень у вигляді коментарів про умови екс-
перименту (файл даних, тип зразка) та запуску 
програмного модуля аналізу результатів вимі-
рювань (перегляд і аналіз). Додаткове поле 
“контроль даних” в цьому вікні використову-
ється для проведення калібровки АЦП за відо-
мими опорними сигналами, а також візуального 
контролю коректності вхідних даних безпосе-
редньо в процесі вимірів. Наявність динамічної 
зміни даних в цьому полі в режимі “Вимірю-
вання” свідчить про працездатність як апарат-
ної так і програмної частин системи в цілому. 

Відповідно до функціональних діаграм пре-
цидентів програмою передбачено різні варіанти 
запуску підпрограм модулів управління та ана-
лізу, тобто як безпосередньо використовуючи 
активацію кнопок управління у полі головного 
вікна інтерфейсу користувача (рис.3), так і че-
рез головне меню програми (рис.4). 
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Рис.1. Структурна схема апаратної частини 
модуля цифрової обробки сигналів.  
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Рис.2 Структура головного вікна інтерфейсу користувача программного модуля. 
 
Зауважимо, що в тестовому варіанті обидва 

програмні модулі було реалізовано за алгорит-
мами, що описуються жорсткою програмною 
логікою роботи. Це, до певної міри, обмежує 
загальні функціональні можливості розробле-
ного апаратно-програмного пристрою цифрової 
обробки сигналів. Зокрема, застосування жорс-
тких граничних умов для узгодження енергети-
чного (хвилевого) діапазону розгортки рентге-
нівських спектрів із динамічним діапазоном 
використовуваного АЦП приводить до необ-
хідності запису повної розгортки досліджува-
них спектрів незалежно від аналізованих зраз-
ків, що потребує додаткових часових затрат для 
вимірювань. Аналогічно, такий підхід обмежує 
можливості аналізу “тонкої структури” спект-
рів при масштабуванні сигналів інтенсивності 
реєстрованого випромінювання.   

Покращення експлуатаційних показників та 
оптимізація функціонування апаратно-
програмного забезпечення досягається викори-
станням елементів апарату нечіткої логіки для 
програмної реалізації модуля управління вимі-
рюваннями, а також додаткових математичних 
методів (числових рядів, Фур’є аналізу та ін.) 
для моделювання і аналізу досліджуваних спе-
ктрів [10]. 

Відмітимо, що застосування блочно-
модульного підходу до розробки апаратно-
програмного забезпечення в даному випадку 
дозволило проводити оптимізацію програмних 
модулів без додаткової модернізації апаратної 
частини пристрою. 

 
Алгоритм математичного моделювання і 

обробки даних спектрів 
Алгоритм обробки і аналізу зареєстрованих 

спектрів передбачає наступні етапи послідов-
ного перетворення даних: 
1) файл даних у вигляді попарних числових 

значень енергії (довжини хвилі) та відповід-
ної їй інтенсивності рентгенівських фотонів 
записується у пам'ять у вигляді двовимірно-
го масиву; 

2) при скануванні записаного масиву за шка-
лою енергії (довжини хвилі) проводиться 
аналіз сусідніх значень інтенсивності і ви-
значаються координати максимумів; таким 
чином формується множина (вектор) харак-
теристичного випромінювання досліджува-
ного матеріалу; 

3) ідентифікація елементного хімічного складу 
досліджуваного матеріалу проводиться шля-
хом пошуку відповідності координат сфор-
мованого характеристичного вектора експе-
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риментального спектру з координатами ві-
домих характеристичних векторів хімічних 
елементів; останні зберігаються в ідентифі-
каційній таблиці m*n вимірного масиву бази 
даних, де m – відповідає кількості відліків 
масиву розгортки спектрів, а n – кількості 
базових хімічних елементів з періодичної 
таблиці; 

4) в оптимізованому варіанті вибирається ме-
тод і проводиться математичне моделюван-
ня розгорнутого спектра за результатами 
ідентифікації елементного складу досліджу-

ваного матеріалу; за результатами порівнян-
ня розрахованих інтегральних показників 
І(Е)dE для експериментального та змодельо-
ваного спектрів приймається рішення про 
завершення аналізу. 
Точність визначення складових компонент 

досліджуваних речовин визначається заданими 
на програмному рівні допустимими нормами 
відхилення координат характеристичних векто-
рів та інтегральних показників експеримента-
льного і відтвореного спектрів.  

 
Рис.3 Функціональна діаграма прецедентів головного інформаційної вікна інтерфейсу користувача 
программного модуля.  
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Рис. 4. Функціональна діаграма прецедентів головного меню у вікні інтерфейсу программного модуля. 
 
Більш складний аналіз сполук елементів 

програмно можна реалізувати використовуючи 
запис хімічних формул речовини за відсотко-
вими вкладами складових компонент. Однак 
для одержання достовірного результату необ-
хідне створення більш складних баз даних, які 
враховують фізично можливі сполуки виявле-
них у зразку хімічних елементів.  

Для зручності контролю вікно програмного 
модуля аналізу даних розділено на чотири сек-
тори (рис.2). У верхньому секторі відтворено 
отриманий експериментальний спектр дослі-
джуваного матеріалу, а нижче в трьох секторах 
– спектри найбільш ймовірних хімічних елеме-
нтів, визначених з ідентифікаційних таблиць і 
зображених у тому ж масштабі, що і досліджу-

ваний спектр. Внизу вікна інтерфейсу користу-
вача виділено поле, в якому виводяться хімічні 
знаки ймовірно виявлених елементів. Це спро-
щує пошук та ідентифікацію даних для дослід-
ника. 

 
Апробація апаратно-програмного забез-

печення для математичної обробки реальних 
спектрів досліджуваної речовини 

Калібрування апаратної частини та програ-
много модуля управління вимірюванням про-
водяться шляхом порівняння результатів вимі-
рів контрольних точок спектрів у ручному та 
автоматизованому режимі з використанням 
“особливо хімічно чистих” еталонних зразків із 

Вікно з інформа-
цією про програму 

Головне меню 

Файл Допомога 

Нове вимірювання 

Зберегти 

Відкрити 

Вихід 

Інструкція  Вікно з інстру-
кцією

Розгортка поля із списком типових файлів «Файл даних» 

Вибір файлу і методу математичного аналізу даних 

Відображення інформації про даний файл у полях 

Про програму 

Вікно з інформацією про наяв-
ність файлу з такою назвою 

4 

3 

2

1
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заданим відсотковим вмістом складових елеме-
нтів.  

Тестування програмного модуля аналізу да-
них для порівняння проводилось в режимі ана-
лізу та математичного моделювання реальних 
спектрів напівпровідникових структур Au-
In4Se3 створених на фізичному факультеті Чер-
нівецького університету і досліджуваних за до-
помогою рентгенівського спектрометра INCA 
450 (Oxford) вбудованого в електронний мікро-
скоп Zeiss EVO 50 (виробництва Німеччини) 
центру колективного користування Інституту 
надтвердих матеріалів імені В. Бакуля (м. Київ). 
Один з результатів тестування відтворено у ві-
кні аналізу даних на рис.2. Результати якісного 
аналізу спектрів отримані запропонованим про-
грамним забезпеченням добре узгоджуються з 
результатами базового приладу. За кількісними 
показниками отримана похибка знаходиться в 
межах 5%, допустимих для базового приладу за 
технічними умовами. 

 
Висновки 
Технічно обґрунтовано і запропоновано апа-

ратно-програмне забезпечення для автоматизо-
ваної реєстрації і цифрової обробки сигналів 
рентгенівського спектрометра растрового елек-
тронного мікроскопа РЕМ-100У. Показано, що 
покращення експлуатаційних параметрів та оп-
тимізації функціонування запропонованого 
пристрою можна досягти за рахунок застосу-
вання блочно-модульного підходу для розробки 
пристрою, елементів математичного апарату 
нечіткої логіки для управління процесом вимі-
рювань та ефективних числових методів для 
математичної обробки даних.  

Для зменшення похибки синхронізації на 
схемо технічному рівні, при реєстрації рентге-
нівських спектрів, запропонована методика си-
нхронно-паралельної обробки цифрових пото-
ків даних з допомогою АЦП послідовного типу. 
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Предложено решение аппаратно-программного 
устройства для автоматизации процесса регистра-
ции и цифровой обработки спектров рентгеновского 
микроанализатора. Показано, что функциональная 
оптимизация устройства может быть достигнута 
применением аппарата нечеткой логики для управ-
ления процессом измерений и численных методов 
для математической обработки данных. Уменьше-
ние ошибки синхронизации измерений на схемотех-
ническом уровне решается применением синхронно-
параллельной обработки цифровых потоков данных 
с помощью АЦП последовательного типа. 
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АПАРАТНА  РЕАЛІЗАЦІЯ  НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ 
СТРУКТУР  КЕРУВАННЯ  ВИРОБНИЧИМ 

КОМПЛЕКСОМ  ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

Для нелінійного багатовимірного об’єкту на прикладі технологічного процесу збагачення 
залізної руди запропонована структурна схема інтелектуальної системи керування означеним 
комплексом. Обґрунтовано способи апаратної реалізації нейромережевих структур інтелектуаль-
ної системи керування. Проаналізовано можливості апаратного забезпечення найбільш пошире-
них нейропроцесорів на предмет можливості реалізації запропонованих структур. На підставі за-
стосування SCADA- технології та нейропроцесорів типу NeuroMatrix 6403/6404 розроблено схе-
ми апаратної реалізації інтелектуальної системи керування у різних базисах, які було успішно ви-
пробувано 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 implementation of the intellectual control system are proved. Features provided by the 
hardware environments of the most widespread neuroprocessors have been analyzed in view of oppor-
tunity of implementation of the offered structures. On the basis of foundation of the  SCADA-
technology as well as of the NeuroMatrix 6403/6404 neuroprocessors environment circuits of pro-
gram-technical implementation of the intellectual control system hasve been developed in different 
bases which have been successfully tested in real industrial conditions of complexes of concentrating. 

Вступ 
Розглядається питання побудови інтелектуа-

льної системи керування (ІСК) комплексом 
технологічних процесів (ТП) збагачення заліз-
ної руди в умовах вітчизняних гірничих під-
приємств. Актуальність такого завдання дове-
дена авторами [1-4]. 

У роботах [5-7] розглянуто можливості за-
стосування подібних інтелектуальних підходів 
для здійснення ідентифікації, керування та оп-
тимізації показників для процесів збагачуваль-
ної технології (на прикладі ТП секції магніто-
збагачувальної фабрики) в умовах вітчизняних 
гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). Роз-
роблені та апробовані в промислових умовах 
прототипи реалізації ІСК для окремих локаль-
них ТП, стадій та технологічних комплексів се-
кцій збагачувальних 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. Головні альтернативи, що слід 
розглядати для ІСК: програмна реалізація із за-
стосуванням нейроемуляторів; апаратні рішен-
ня на підставі використання нейрочипів або 
нейропроцесорів. Програмно-технічні способи 
реалізації подібних ІСК було докладно розгля-
нуто у роботі [8]. 

 
Постановка задачі та її розв'язок 
Результати теоретичних досліджень, 

комп’ютерного моделювання та промислових 
випробувань [1-5, 7] довели потенційні можли-
вості застосування інтелектуальних підходів 
щодо ідентифікації, керування та оптимізації 
ТП збагачення магнетитових кварцитів. Згідно 
з рішеннями, запропонованими у попередніх 
роботах автора у даній статті пропонується роз-
глянути можливості реалізації ІСК на підставі 
застосування нейрочипів. 

Відомі розробки засобів автоматики та ав-
томатизації, заснованих на використанні спеці-
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алізованих нейронних кристалів або паралель-
них апаратних приладів [9]. Елементною базою 
таких систем є відповідно: транскомп’ютери, 
цифрові сигнальні процесори (DSP), ПЛІС і 
нейрочіпи. Причому використання, як тих, так 
й інших, дозволяє сьогодні реалізовувати ней-
ронні обчислювальні системи та прилади, що 
функціонують у реальному масштабі часу. Їх 
виробництво ведеться у багатьох країнах світу, 
причому більшість з них на сьогодні орієнтова-
но на закрите використання (тобто створювали-
ся для конкретних спеціалізованих керуючих 
систем). 

Згідно з багатьма аналітичними досліджен-
нями, зокрема [10], найбільшого розповсю-
дження зараз отримала технологія створення та 
застосування нейрочипів або нейропроцесорів. 
У першу чергу це обумовлено їх технологічніс-
тю, незначною вартістю (від 40$ за одиницю), 
простотою та зручністю використання на апа-
ратно-програмній базі звичайних комп’ютерів. 
Тому саме цей підхід, на думку автора, є най-
більш раціональним у випадку апаратної реалі-
зації відповідних структур ІСК. 

Основні характеристики комерційно досту-
пних нейрочипів наведені в табл. 1, 2 [10-12]. 
Узагальнена класифікація таких нейрочипів на-
ведена на рис. 1.  

Для оцінки продуктивності нейро-
комп’ютерів у табл. 1 використовуються: 
– CUPS (connections update per second) – число 
змінених значень ваг у секунду (оцінює швид-
кість навчання); 

– CPS (connections per second) – число з'єднань 
(множень із накопиченням) у секунду (оцінює 
продуктивність); 
– CPSPW = CPS/Nw, де Nw – число синапсів у 
нейроні; 
– CPPS – число з'єднань примітивів у секунду, 
CPPS=CPS*Bw*Bs, де Bw, Bs – розрядність ваг 
і синапсів; 
– MMAC – мільйонів множень із накопиченням 
у секунду. 

Аналіз характеристик (табл. 1-2) та огляд 
прикладів практичного застосування апаратних 
нейромережевих систем у різних сферах [13, 
14] свідчить, що процесори сімейства 
NeuroMatrix є зараз одним з найбільш перспек-
тивних та доступних рішень у зазначеному на-
прямі. Тому розглянемо більш докладно архіте-
ктуру і характеристики цих чипів та оцінимо 
можливості їх застосування у складі ІСК. 

Зараз сімейство NeuroMatrix складається з 
двох сумісних за програмним ядром процесо-
рів: NM6403 та NM6404. Основою NeuroMatrix 
NM6403 є процесорне ядро NeuroMatrixCore 
(NMC), що є аналогом високопродуктивного 
DSP процесора з архітектурою VLIM/SIMD 
(мова Verilog). Ядро складається із двох базо-
вих блоків: 32-бітного RISC процесора й 64-
бітного векторного процесора, що забезпечує 
виконання векторних операцій над даними 
змінної розрядності. Є два ідентичних програ-
мувальних інтерфейси для роботи із зовніш-
ньою пам'яттю різного типу й два комунікацій-
них порти, апаратно сумісних з портами 
TMS320C4x, для можливості побудови багато-
процесорних систем. 

Таблиця 1. Зведені дані продуктивності окремих нейропроцесорів 

Найменування нейрочипа Конфігурація CPS CPSPW CPPS CUPS

NLX420 32-16, 8 bit mode 10M 20K 640M - 

100 NAP 4 chips, 2M wts, 16 bit mantissa 250M 125 256G 64M 

WSI (Hitachi) 576 neuron Hopfield 138M 3,7 10G - 

N64000 (Inova) 64-64-1, 8 bit mode 871M 128K 56G 220M

MA16 1 chip, 25MHz 400M 15M 103G - 

ZISC036 64 8 bit element input vector - - - - 

MT19003 4-4-1, 32 MHz 32M 32M 6,8G - 

MD1220 8-8 9M 1M 142M - 

NI 1000 256 5 bit element input vector 40 000 vec/sec. - - - 

L-neuro-1 1-chip, 8 bit mode 26M 26K 1,6G 32M 

NM6403 8 bit mode, 50MHz 1200M 150M 77G - 
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Таблиця 2. Основні характеристики поширених нейрочипів 

Найменування Фірма виробник Розрядність, біт Максимальна кі-
лькість синапсів 

Максимальна кіль-
кість шарів 

MA16 Siemens 48 - - 

NNP (Neural Networks 
Processor) 

Accurate 
Automation Nx16 - - 

СNAPS-1064 Adaptive 
Solutions 16 128 Кбайт 64 

100 NAP Chip HNC 32 512 Кбайт 4 

Neuro Matrix NM6403, 
такт. частота 50 МГц. 

Модуль, 
Росія 

64 (векторний про-
цесор), 32 RISC яд-

ро 
4096 шт. 24 

Neuro Matrix NM6404, 
такт. частота 133 МГц. 

Модуль, 
Росія 

64 (векторний про-
цесор), 32 RISC яд-
ро 

4096 шт. 48 

CLNN 32 CLNN 64 Bellcore 32 
64 

496 
1024 32 нейрони 

NC 3001 NeuriGam 16 4096 шт. 32 

ZISC 036 (Zero 
Instruction Set 
Computer) 

IBM 64 розряди для вхі-
дного вектора - 36 нейронів 

ETANN 80170NW Intel 64 входи Два банки ваг 64х80 64 нейрони на шар, 3 
шари 

MD-1220  Micro Devices 16 64 шт. 8 

MT 19003 - Neural 
Instruction Set Processor  

Micro Circuit 
Engineering 

(MCE) 

16 для множення 
35 для суматора - 1 

NI 1000 Nestor 5-16 (одного нейро-
на) - 1024 прототипних 

256 мірних векторів 

NLX420 (NLX 110, 230) Adaptive Logic 16 1 Мбайт 16 

OBL Chip Oxford Computer 16 16 Мбайт - 

L-Neuro 1.0 
L-Neuro 2.3 Philips 16 

16 1536 16 нейронів 
192 (12х16)  

Pram-256 Chip UCLi Ltd. 8 (одного нейрона) - 256 нейронів 

SAND Datafactory 16 - 4 

Геркулес Росія 16 1 Мбайт 64 

Neuro Classifier Університет Тве-
нта, DESY 70 вх. нейронів - 6 (внутр.) 1 вхід, 1 

вихід 

ANNA AT&T Число нейронів 16-
256 4096 ваг - 

WSC (Wafer Scale 
Integration) Hitachi - 64 зв’язки на ней-

рон 576 нейронів 

SASLM2 Mitsubishi 2 (одного нейрона) - 4096(64x64) нейро-
нів 

Neuron 3120/3150 Echelon (США) 8 біт (шина даних) - - 
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Рис. 1. Узагальнена класифікація нейрочіпів 
 
Підключення чипів типу NeuroMatrix відбу-

вається з застосуванням інструментальних мо-
дулів типу МС4.31 (рис. 2). 

Інструментальний модуль МС4.31 призна-
чений для роботи в складі ПЕОМ із системною 
шиною PCI для відпрацьовування функціона-
льного програмного забезпечення обчислюва-
льних систем на базі процесора Л1879ВМ1. 
Модуль містить один Л1879ВМ1 з двома бан-
ками однотактової статичної пам'яті обсягом  

 

 
Рис. 2. Схема підключення процесора NeuroMatrix 
до ЕОМ з використанням інструментального мо-
дуля МС4.31 

2 Мбайти. Один банк пам'яті доступний для за-
пису й читання як з боку процесора, так і з боку 
шини PCI. 

На зовнішні роз’ємні з’єднання модуля ви-
ведені два комунікаційних порти процесора, які 
призначені для об'єднання декількох модулів 
або приєднання пристроїв введення/виведення. 
Комунікаційні порти можуть бути використані 
в якості налагоджувального інтерфейсу для 
сполучення ПЕОМ із бортовими апаратами на 
базі процесора Л1879ВМ1. 

Програмний драйвер модуля підтримує його 
роботу під керуванням операційних систем 
Windows 9х/NT/2000/XP/2003/Vista. 

Основні характеристики: 
• тактова частота - 50 MГц (20нс - час вико-
нання будь-якої інструкції); 
• технологія КМОП 0,5 мкм; 
• корпус 256BGA; 
• напруга живлення від 2,7 до 3,6 В; 
• споживана потужність при 50MHz близько 
1,3 Вт; 
• умови експлуатації: -60...+85° C. 

  Нейрочі пи 

Аналогові   Цифрові  

Із  бітовими  ваговими
коефіцієнтами   

З фіксованими 
ваговими 

коефіцієнтами   
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імпульсною 
модуляцією   

Клітинні   З багаторозрядним 
ваговим 

коефіцієнтом  

Із бітовими 
ваговими 

коефіцієнтами  

Із вбудованими 
фотоелементами  

Гібридні   

З жорсткою 
структурою  
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структурою  
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коефіцієнтами   
й цифровою логікою   

З цифровими ваговими 
коефіцієнтами   

й аналоговою логікою   

Клітинні   
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RISC-ядро: 
• 5-ти ступінчатий 32-розрядний конвеєр; 
• 32- і 64-розрядні команди (звичайно викону-
ється дві операції в одній команді);  
• два адресних генератори, адресний простір - 
16 Gb; 
• два 64-розрядних програмованих інтерфейси 
з SRAM/DRAM-подільною пам'яттю; 
• формат даних – 32-розрядні, цілі; 
• регістри: 8x32-розрядних регістрів загально-
го призначення; 8x32-розрядних адресних регі-
стрів; 
• спеціальні регістри керування й стану; 
• два високошвидкісні комунікаційні порти 
введення/виведення, апаратна сумісність з по-
ртами TMS320C4x. 

VECTOR-сопроцесор: 
• змінна 1х64-розрядна довжина векторних 
операндів і результатів; 
• формат даних – цілі числа, упаковані в 64-
розрядні блоки, у формі слів змінної довжини 
від 1 до 64 розрядів кожне; 
• підтримка векторно-матричних і матрично-
матричних операцій; 
• два типи функцій насичення на кристалі; 
• три внутрішніх 32x64-розрядних RAM-
блоки. 

Продуктивність: 
• скалярні операції: 50 MIPS та 200 MOPS для 

32-розрядних даних; 
• векторні операції: від 50 до 50.000+ MMAC 
(мільйонів множень з накопиченням за секун-
ду); 
I/O й інтерфейси з пам'яттю: 
• пропускна здатність двох 64-розрядних ін-
терфейсів з пам'яттю - до 800 Мбайт/сек; 
• I/O комунікаційні порти - до 20 Мбайт/сек 
кожний. 

Математичне ядро нейрочипу складає опе-
раційний пристрій (ОП) – регулярна матрична 
структура 64х64 комірки (рис. 3). 

Матриця може бути довільно розділена на 
стовпці й рядки. В утворений після розподілу 
макроосередок завантажуються вагові коефіці-
єнти ijW . На вхід матриці подається вектор вхі-

дних даних ( )nXXXX ,...,, 21= , кожному еле-
менту якого відповідає рядок матриці. Ширина 
рядка (у бітах) – розрядність даного елемента 
вхідних даних. У макроосередках відбувається 
множення елемента вектора вхідних даних на 
ваговий коефіцієнт і додавання зі значенням 
верхнього осередку ( )mUUUU ,...,, 21=  або 
значень входів iU . Таким чином, для кожного 
стовпця обчислюється скалярний добуток 

∑+=
j
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Рис. 3. Операційний пристрій спеціалізованого процесора NeuroMatrix (NM6403/6404) 
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Рис. 4. Конструктивна реалізація NeuroMatrix 6403 
 
Основними особливостями даного нейро-

процесора є: 
• можливість роботи з вхідними сигналами 
(синапсами) і вагами змінної розрядності (від 1 
до 64 біт) у програмному режимі, що забезпе-
чує унікальну здатність нейропроцесора збіль-
шувати продуктивність зі зменшенням розряд-
ності операндів; 
• швидке підкачування нових ваг на фоні об-
числень (24 операції множення з накопиченням 
за один такт при довжині операндів 8 біт); 
• апаратна підтримка емуляції нейромереж 
великої розмірності; 
• реалізація функції активації у вигляді грани-
чної функції або функції обмеження; 
• наявність двох широких шин (по 64 розряди) 
для роботи з зовнішньою пам'яттю будь-якого 
типу: до 4Мб SRAM і до 16 Гб DRAM; 
• наявність двох байтових комунікаційних по-
ртів введенням/виведенням, апаратно сумісних 
з комунікаційними портами TMS320C4x для 
реалізації паралельних розподілених обчислю-
вальних систем великої продуктивності. 
• можливість працювати з даними змінної 
розрядності за різними алгоритмами, що реалі-
зуються за допомогою програм, які зберігають-
ся у зовнішньому ОЗП. 

Технічні характеристики: 
• число вентилів на кристалі - 100 тис.; 
• розмір кристала – 10 мм х 10,5 мм при тех-
нології 0,7 мкм; 
• споживана потужність - не більше 3 Вт; 
• пікова продуктивність для байтних операн-
дів – 720 MCPS (мільйонів з'єднань або мно-
жень із накопиченням у сек.) при тактовій час-
тоті 30 Мгц; при бінарних операціях - 8640 
MCPS. 

Подальшим розвитком сімейства чипів Neu-
roMatrix є більш потужний процесор типу 
NM6404. 

NeuroMatrix NM6404 [49, 293] є високопро- 

 
Рис. 5. Конструктивна реалізація NeuroMatrix 
NM6404 
 

дуктивним DSP-орієнтованим RISC мікропро-
цесором. У його склад входять два основних 
блоки: 32-розрядне RISC-ядро й 64-розрядний 
VECTOR-співпроцесор для підтримки операцій 
над векторами з елементами змінної розряднос-
ті. NM6404 за системою команд повністю сумі-
сний з попередньою версією NM6403. Є два 
ідентичних програмованих інтерфейси для ро-
боти з зовнішньою пам'яттю різного типу й два 
комунікаційних порти, апаратно сумісних з по-
ртами TMS320C4x, для можливості побудови 
багатопроцесорних систем. 

Особливості: 
• тактова частота – 133 MГц (8нс – час вико-
нання будь-якої інструкції); 
• технологія КМОП 0,25 мкм; 
• корпус PQFP256; 
• напруга живлення від 2,5 В, 3,3 В, 5 У; 
• споживана потужність – близько 1,0 Вт; 
• умови експлуатації: -40...+80° C. 
RISC-ядро: 
• 5-ти ступінчатий 32-розрядний конвеєр; 
• 32- і 64-бітні команди (звичайно виконуєть-
ся дві операції в одній команді); 
• 2 Мбіт внутрішнє ОЗП; 
• доступ до внутрішньої пам'яті сусідів; 
• два адресних генератори, адресний простір – 
16 GB; 
• два 64-розрядних програмованих інтерфейси 
з SDRAM/SRAM/DRAM/Flash ROM подільною 
пам'яттю; 
• 4 одночасних доступи до внутрішньої пам'я-
ті; широкомовний режим доступу до зовніш-
ньої пам'яті; 
• 64 Boot ROM; формат даних – 32-розрядні, 
цілі; 4 канали DMA; 
• два комунікаційних порти введен-
ня/виведення, апаратносумісні з портами 
TMS320C4x; 
• JTAG-сумісний налагоджувальний інтер-
фейс; 
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• система керування споживаною потужністю. 
VECTOR-співпроцесор: 
• від 1 до 64-розрядна довжина векторних 
операндів і результатів; 
• формат даних – цілі числа, упаковані в 64-
розрядні блоки, у формі слів змінної довжини 
від 1 до 64 розрядів кожне; 
• підтримка векторно-матричних і матрично-
матричних операцій; 16 тактів на перезаванта-
ження матриці коефіцієнтів; 
• свопування робочої й тіньової матриці; два 
типи функцій насичення на кристалі. 

Продуктивність: 
1) за скалярними операціями: 

• 133 MIPS; 
• 399 MOPS для 32-розрядних даних; 

2) за векторними операціями: 
• від 133 до 38,000+ MMAC (мільйонів мно-
жень із накопиченням у секунду); 
• I/O інтерфейси з пам'яттю: 
• пропускна здатність двох 64-розрядних ін-
терфейсів з пам'яттю – 2128 Мбайт/сек; 
• I/O комунікаційні порти – до 20 Мбайт/сек 
кожний. 

Отже, нейропроцесори NM6403/6404 сімей-
ства NeuroMatrix завдяки своїй універсальності 
успішно застосовуються як базовий елемент 
для плат нейроприскорювачів PC, для створен-
ня нейрокомп’ютерних паралельних обчислю-
вальних систем великої продуктивності, а та-
кож для апаратної підтримки операцій над мат-
рицями великої розмірності та у завданнях ци-
фрової обробки сигналів [13-15]. Аналіз зазна-
чених розробок та оцінка продуктивності ней-
рочипів NeuroMatrix дозволяють стверджувати, 
що процесори типу NM6403/6404 доцільно взя-
ти за основу при створенні апаратного прото-
типу ІСК. 

На підставі загальної структурної схеми ІСК 
[1, 8] для реалізації автоматизованого керуван-
ня секцією збагачення необхідно реалізувати 
поєднання не менш семи нейронних мереж. 
При цьому кожна з 3-х стадій має окремий ней-
ронний контролер та емулятор. Також додатко-
во реалізується ще одна нейронна мережа для 
здійснення процедури інтелектуальної класифі-
кації у складі системи підтримки прийняття рі-
шень. Отже, схема реалізації буде мати 7 моду-
лів нейрочипів типу NM6403/6404 
(Л1879ВМ1). Принцип реалізації зазначеного 
підходу показаний на рис. 6. 

За основу при реалізації взято сервер проми-
слового типу. Усі сім нейрочіпів підключено 

через шину PCI із застосуванням інтерфейсних 
модулів типу МС 4.31. Базове програмне забез-
печення ІСК та промислова база даних розта-
шовані на чотирьох жорстких дисках, які для 
підвищення надійності поєднані між собою на 
підставі застосування RAID-технології. Крім 
того, такий сервер виконано у відповідності до 
стандарту ІР55, що забезпечує безперебійну 
роботу у жорстких промислових умовах. 

Для організації інформаційного обміну сер-
вер підключено до промислової мережі рудо-
збагачувальної фабрики (РЗФ) із застосуванням 
технології Industrial Gigabit Ethernet через інте-
гровані мережні адаптери та зовнішній комута-
тор (Industrial switch). Решта робочих місць си-
стеми (АРМ диспетчера, технолога тощо), що 
утворюють внутрішнє MES-середовище, також 
з’єднується через комутатор (або стек комута-
торів). Аналогічним способом організовано 
підключення мережі на рівні промислових кон-
тролерів (PLCs), які безпосередньо взаємодіють 
з низовим устаткуванням (датчики, первинні 
перетворювачі, виконавчі пристрої тощо). 

Вихід до корпоративної інформаційної ме-
режі підприємства для взаємодії з підсистемами 
верхнього рівня (зокрема, ERP) здійснюється 
через зовнішній маршрутизатор (Router). Решта 
підсистем ІСК у відповідності до структурної 
схеми [1] реалізується програмно на основі 
SCADA-технології аналогічно рішенням, за-
пропонованим у [8]. 

Розроблений апаратно-програмний ком-
плекс ІСК (рис. 6) успішно пройшов промисло-
ві випробування в умовах секції №6 РЗФ-1 Но-
вокриворізького ГЗК (зараз у складі ВАТ «Ар-
селорМiттал Кривий Рiг») та секції № 2 РЗФ-2 
Південного ГЗК (м. Кривий Ріг) [16]. За резуль-
татами зазначених випробувань комплекс ре-
комендований до впровадження. 

 
Аналіз одержаних результатів та напрями 

подальших досліджень 
Протягом моделювання з застосуванням 

вищезазначених нейропроцесорів 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  
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Рис. 6. Архітектура ІСК з апаратною реалізацією ядра на підставі застосування нейрочипів типу NeuroMatrix. 
 

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. Апаратна реалізація ІСК засобами нейро-
процесорів типу NeuroMatrix NM6403/6404 
відповідно продемонструвала більш високу 
продуктивність параметризації у середньому на 
40-60% ніж програмна реалізація із застосуван-
ням нейроемуляторів [8]. Разом із цим, така 
технологія є більш складною та трудомісткою в 
процесі відтворення, а також дозволяє реалізу-
вати обмежений набір нейромережевих струк-
тур та алгоритмів навчання. 

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., термін окупності 
проекту 0,6 року [1]. 

Результати досліджень та розробок, що здій-
снено 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, 
інших підрозділів комбінату та ГЗК у цілому; 
- створення гібридних (інтегрованих) ІСК 
(наприклад, продукційних нейронечітких то-
що); 
- визначення оптимального інтервалу дискре-
тизації при реалізації нейронечітких структур 
ідентифікації та автоматизованого керування в 
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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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Купин А.И. Аппаратная реализация нейросе-
тевых структур управления производственным 
комплексом обогатительной технологии 

Для нелинейного многомерного объекта на при-
мере технологического процесса обогащения желез-
ной руды предложена структурная схема интеллек-
туальной системы управления указанным комплек-
сом. Обоснованы способы аппаратной реализации 
нейросетевых структур интеллектуальной системы 
управления. Проанализированы возможности аппа-
ратного обеспечения наиболее распространенных 
нейропроцессоров на предмет возможности реали-
зации предложенных структур. На основании при-
менения SCADA-технологии и нейропроцессоров 
типа NeuroMatrix 6403/6404 разработаны схемы ап-
паратной реализации интеллектуальной системы 
управления в различных базисах, которые были ус-
пешно испытаны в реальных промышленных усло-
виях комплексов обогащения. 
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МЕТОДЫ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  
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ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье представлены разработанные на базе нейросетевых информационных технологий 
методы прогнозирования электропотребления жилых массивов. Они основаны на использова-
нии специализированных типов нейросетей, применении в качестве входа прогностической 
модели метеорологических сценариев и переходе к категориальному прогнозированию элек-
тропотребления. Предложенные методы обеспечивают более высокую точность прогнозирова-
ния электропотребления и упрощают практическое использование прогностических моделей в 
информационных системах поддержки принятия решения региональных топливно-
энергетических комплексов. 

This paper describes methods of electricity consumption prediction for residential city districts by 
means of artificial neural networks. They are based on usage of special neural networks types, utiliza-
tion of meteorological scenarios as predictor input, as well as transition to categorial prediction of 
electricity consumption. Suggested methods provide higher forecasting precision and facilitate practi-
cal usage of electricity consumption predictors in decision-support information systems of regional 
fuel-energy complexes. 

Введение 
Точное прогнозирование электропотребле-

ния (ЭП) жилых массивов на муниципальном 
уровне является актуальной задачей, решение 
которой позволит достичь экономии топливно-
энергетических ресурсов, предотвратить вне-
штатные ситуации и улучшить качество элек-
троснабжения. Наиболее современным и пер-
спективным методом математического модели-
рования в данной области являются искусст-
венные нейронные сети (ИНС). 

Общепринятый подход к прогнозированию 
суточных объемов ЭП состоит в создании пре-
дикторов регрессионного типа, которые про-
гнозируют числовую величину ЭП. Анализ 
точности таких предикторов, в том числе и ре-
зультатов собственных исследований [1–3], об-
наруживает следующие недостатки этого под-
хода: сложность достижения и поддержания 
низкой ошибки прогнозирования, сложность 
перетренировки ИНС для поддержания требуе-
мого качества прогноза, необходимость допол-
нительной аналитической обработки для ис-
пользования в средствах поддержки принятия 
решения диспетчерским персоналом. 

В тоже время с практической точки зрения 
при прогнозировании ЭП наибольшую важ-
ность представляет не абсолютная точность 
предсказания его величины, а правильность 
предсказания знака и диапазона его изменения. 
Это позволяет совершить переход от прямого 
прогнозирования ЭП, т.е. задачи регрессии, к 
задаче классификации – прогнозированию ка-
тегории изменения величины ЭП по отноше-
нию к текущему значению. 

Главной целью настоящей работы является 
развитие методов прогнозирования ЭП в быту, 
накопленного за последнее десятилетие харь-
ковскими учеными и энергетиками. Основные 
этапы решения поставленной задачи включают 
разработку метода применения самоконструи-
рующихся ИНС для построения предикторов 
ЭП, метода компактного представления метео-
рологических данных в векторе входов предик-
торов ЭП и метода построения классификаци-
онного предиктора для категориального про-
гнозирования ЭП. Еще одной целью работы яв-
ляется разработка концепции информационной 
системы поддержки принятия решений по ко-
ординации регионального топливно-энерге-
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тического комплекса (ТЭК), использующей 
предлагаемые предикторы ЭП. 

Все сравнительные исследования и настрой-
ка нейросетевых предикторов в данной работе 
выполнены на основе баз данных АПК «Зевс» 
Харьковской ТЭЦ-5 о суточном ЭП жилыми 
массивами г. Харькова, отпуске тепла от Харь-
ковской ТЭЦ-5 и метеоусловиях в Харькове за 
последние 10 лет. 

 
Прогнозирование суточного электропо-

требления с помощью нейросетей каскадной 
корреляции 

Используемая в наших исследованиях 
структура предиктора суточного ЭП жилого 
массива была предложена в работе [1]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )(
( ) ( ) ( ) ( ) ( ))tWtQtQtTtT

tTtTtrttW

,,1,,

,1,1,1,1NN1

+′

+′+′++ρ=+′
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где t – индекс текущего дня; ρ  – показатель 
продолжительности светлого времени суток; γ  
– тип дня недели; T ′  и T ′  – прогноз минималь-
ной и максимальной дневной температуры; T  
и T  – фактическая минимальная и максималь-
ная дневная температура; Q′  и Q  – планируе-
мый и фактический отпуск тепловой энергии 
жилым массивом; W и W ′  – фактическое и 
прогнозное ЭП; ( )⋅NN  – функциональное пре-
образование вход-выход, выполняемое ИНС. 

Для построения предикторов ЭП использу-
ются различные типы ИНС, и каждый из них 
имеет свои преимущества и недостатки. В дан-
ной работе был выполнен анализ эффективно-
сти решения задачи (1) с помощью многослой-
ных перцептронов (МСП), РБФ-сетей, сетей 
Кохонена и нейросетей каскадной корреляции 
(НКК). 

Наилучшие результаты с точки зрения точ-
ности прогнозирования величины ЭП и клас-
сификации величины его изменения, показали 
НКК [4]. Теоретической предпосылкой к этому 
результату является использование во время 
тренировки НКК ковариации ошибки ИНС 
вместо корреляции. Кроме того, в процессе 
обучения НКК определяются не только значе-
ния весовых коэффициентов, но и количество 
скрытых элементов ИНС и связей между ними, 
т.е. осуществляется поиск оптимальной архи-
тектуры ИНС. 

Рассмотрим более детально использованный 
нами для синтеза НКК алгоритм Фалмана [5]. 

В его начале берется ИНС, включающая 
входной слой и один нейрон выходного слоя, 
без скрытых нейронов. С помощью алгоритма 
обратного распространения ошибки осуществ-
ляется оптимизация весовых коэффициентов 
между входными и выходными нейронами для 
заданного набора шаблонов Р. 

На следующем этапе (рис. 1) в течение пер-
вой фазы обучения выбирается и настраивается 
нейрон-кандидат, которому будут назначены 
входные соединения от всех нейронов, за ис-
ключением выходных, и который будет переда-
вать свое состояние на выходной нейрон по-
средством взвешенных соединений. При этом 
первой задачей является определение множест-
ва значений этих весовых коэффициентов. 

Для того чтобы выполнить алгоритм изме-
нения весовых коэффициентов по весовым от-
ношениям между входными нейронами и ней-
ронами-кандидатами, необходимо знать, какие 
искомые состояния должен принять нейрон-
кандидат для каждого шаблона в P. 

 

 
 

выходные нейроны

нейроны-кандидаты
входные нейроны

 
 

выходные нейроны
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Рис. 1. Принцип обучения НКК 
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В данном случае целью является получение 
выхода нейрона-кандидата для шаблона p, сов-
падающего с величиной ошибки действитель-
ного модуля вывода для этого шаблона. Таким 
образом, мы ищем корреляцию между выходом 
нейрона-кандидата и ошибкой выходного слоя 
(нейрона). Математически это означает макси-
мизацию следующей ковариантности: 
 ( )( )∑ −−=

p
avgpavgp EEVVS  (2) 

где Vp – состояние нейрона-кандидата для шаб-
лона p; Ep – ошибка выходного нейрона для 
шаблона p; Vavg – среднее значение состояния 
нейрона-кандидата для набора шаблонов Р; Eavg 
– среднее значение ошибки выходного нейрона 
для набора шаблонов Р. 

Для максимизации S необходимо вычислить 
ее частную производную iwS ∂∂ /  по отноше-
нию к каждому весу нейрона-кандидата, wi: 
 ∑ −σ=∂∂

op
pipavgpoi IfEEwS

,
,

')(/  (3) 

где oσ  – знак корреляции между значением 
нейрона кандидата и выходным нейроном; '

pf  –
 производная активационной функции нейрона-
кандидата для шаблона p; piI ,  – входное значе-
ние, получаемое нейроном-кандидатом от вход-
ного нейрона i для шаблона p. 

После вычисления iwS ∂∂ /  для каждого 
входного соединения, мы можем провести гра-
диентное восхождение и максимизировать S. 

На следующем шаге алгоритма обучения 
значения весов НКК замораживаются, и ней-
рон-кандидат прикрепляется к выходному ней-
рону. Это в среднем понижает ошибку НКК, 
т.к. при чистой положительной корреляции 
оценка негативного веса между нейроном-
кандидатом и выходным нейроном снизит 
ошибку выходного, а при чистой отрицатель-
ной корреляции эволюция положительного веса 
понизит вероятность ошибки в среднем. 

Таким образом, данный алгоритм имеет тен-
денцию к сходимости. Однако неясно, гаранти-
рована ли она, поскольку последний этап ини-
циации нейрона-кандидата включает в себя 
обучение всех весовых коэффициентов, выхо-
дящих на выходной нейрон. Из-за этого корре-
ляции между выходным нейроном и нейроном-
кандидатом могут измениться как в отрица-
тельную, так и в положительную сторону. 

Если после добавления скрытого нейрона 
решение не найдено, то следует добавлять ме-
жду выходным нейроном и всеми остальными 
нейронами дополнительные нейроны-
кандидаты, называемые каскадами. Т.о. после-
дующие скрытые нейроны получат соединения 
от входных нейронов и всех нейронов-
кандидатов, как показано на рис. 1 во второй 
фазе обучения. После этого также осуществля-
ется процедура максимизации корреляции с по-
следующей настройкой всех выходных весов. 

Существенного улучшения данного алго-
ритма можно достичь созданием пула (набора) 
нейронов-кандидатов. Все кандидаты в этом 
пуле могут одновременно максимизировать 
свою корреляцию, и при пересчете выбирается 
наилучший кандидат для включения в НКК. 

С добавлением каждого нового каскада, по-
грешность выходного нейрона снижается (как 
минимум не увеличиваться), и в конечном ито-
ге можно получить архитектуру, способную 
решить поставленную задачу. 

Чтобы сравнить работу алгоритма обучения 
НКК и работу прямого перебора для поиска оп-
тимальной архитектуры МСП, на базе специ-
ально созданного программного обеспечение 
была проведена серия из 318 тестовых прого-
нов – тренировок ИНС различной архитектуры 
с различными наборами данных. 

Эксперименты проводились в несколько 
этапов. На первом были заданы мягкие условия 
окончания тренировки и большие диапазоны 
поиска архитектуры. Это необходимо для обес-
печения равноправной конкуренции между 
двумя подходами путем нахождения для них 
эквивалентных начальных условий. На втором 
этапе были проведены эксперименты с различ-
ным распределением наборов данных на трени-
ровочную, поверочную и тестовую выборки, а 
также эксперименты по устранению нетипично 
больших ошибок и недостоверных данных. 
Этот этап необходим для обеспечения незави-
симости результатов от особенностей данных. 

На последнем этапе использовались началь-
ные условия, найденные на первом этапе, и на-
боры данных, подготовленные на втором. Ал-
горитм Фалмана был применен 35 раз для каж-
дого набора данных с различной инициализа-
цией весов. Веса нейросети инициировались 
случайным образом. Прямой перебор архитек-
тур МСП проводился в диапазоне от 1 до 30 
нейронов в скрытом слое. 
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Таблица 1. Результаты тестовых прогонов наилучших вариантов НКК и МСП. 
Количество  
скрытых  
нейронов 

Средне-
квадратичная 

ошибка 

Средняя  
относительная 

ошибка 
Корреляция Набор 

данных 
мин макс сред. мин макс сред. мин макс сред. мин макс сред. 

НКК 
1 4 14 6 4,43 12,45 5,24 7% 46% 15% 0,466 0,674 0,663 
2 8 15 12 0,13 0,24 0,18 13% >100% 28% 0,301 0,386 0,320 

МСП 
1 2 8 4 2,43 7,45 6,24 3% 32% 18% 0,620 0,698 0,673 
2 5 24 9 0,18 0,24 0,19 11% >100% 64% 0,304 0,418 0,338 

 
Обобщенные показатели точности моделей, 

полученных на последнем этапе тестовых про-
гонов, приведены в табл. 1. 

Выполненные исследования показали, что 
оба типа сетей дают близкие показатели точно-
сти прогноза ЭП. НКК проигрывают МСП в 
крайних оценках ошибки, но оказываются 
лучше в средних показателях точности. 

При этом важно, что временные и вычисли-
тельные ресурсы, требуемые для прямого пере-
бора архитектур МСП, на порядок выше необ-
ходимых для нахождения оптимальной архи-
тектуры НКК. Так, хотя одна тренировка МСП 
в среднем быстрее тренировки НКК в 1,5–2 
раза, время, за которое алгоритм Фалмана вы-
дает настроенную НКК с оптимальной архитек-
турой, позволяет протестировать лишь 2 вари-
анта архитектуры МСП. 

Учитывая эти результаты и то, что в силу 
использования ковариантности НКК больше 
подходят для решения задач классификации, 
этот тип ИНС может быть выбран основой как 
для построения моделей вида (1), так и для мо-
делей категориального прогнозирования ЭП. 

 
Классификация базовых метеосценариев 

для использования в предикторах ЭП 
Как показали исследования с использовани-

ем алгоритмов пошагового включения и ис-
ключения переменных прогностической моде-
ли, а также алгоритма вычисления их относи-
тельной важности, определяющее влияние на 
точность и устойчивость прогнозов ЭП имеют 
метеорологические факторы. Поэтому наиболее 
перспективным путем повышения качества 
прогноза ЭП является их более детальный учет, 
что в свою очередь требует выбора наилучшей 
формы их представления в векторе входов мо-
дели. 

Для решения данной задачи нами была про-
анализирована база погодных данных для 
г.Харькова, а именно графики среднесуточных 
температур в летние и зимние месяцы за не-
сколько последних лет. 

Подтверждая результаты более ранних ис-
следований [2], выполненный анализ проде-
монстрировал, что в климатической зоне 
г.Харькова температура в зимние месяцы меня-
ется намного резче, чем в летние. Это негатив-
но сказывается на оправдываемости прогнозов 
температуры воздуха и, как следствие, на эф-
фективность работы ТЭК региона. 

Учитывая такой характер изменения наруж-
ной температуры, рациональным путем учета 
особенностей погоды в модели ЭП представля-
ется выделение и использование в качестве 
входов не лаговых значений наружной темпе-
ратуры, а сценариев ее развития. Классифика-
ция динамики изменения температуры за не-
сколько дней по типичным метеосценариям 
(МС) позволит упростить входную информа-
цию модели ЭП и ее внутренние связи. 

Чтобы повысить уровень обобщения и уйти 
от абсолютных значений температуры в МС, 
было предложено перейти к категориям, таким 
как изменение температуры вверх или вниз на 
определенное число градусов или отсутствие 
значимого изменения за день. 

МС формируется на основе категорий изме-
нения наружной температуры за последние три 
дня. Выбор такого интервала осуществлялся с 
учетом кратности 12-дневному естественному 
циклу смены погоды по Мультановскому [6], а 
также результатов работы [2], показывающих, 
что глубина влияния наружной температуры на 
величину ЭП составляет около 2 дней. 

Процедура определения характерных для 
г.Харькова МС включает два этапа. На первом 
при помощи статистических методов кластери- 
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Рис. 2. Принцип формирования карты кластеров и карты признаков 
 

зации базы данных харьковского гидрометео-
центра выявляются все возможные кластеры 
МС. На втором этапе выполняется экспертный 
анализ кластеров для выделения среди них 
практически значимых типов МС. 

Для статистического выявления кластеров 
МС было предложено использовать нейросети 
(самоорганизующиеся карты) Кохонена (НК), 
которые являются одним из наиболее передо-
вых методов кластеризации. НК учится «пони-
мать» саму структуру данных, может эффек-
тивно распознавать кластеры в данных, а также 
устанавливать близость классов [7, 8]. Эта ее 
особенность позволяет решать задачу нахожде-
ния оптимального количества типов МС, исхо-
дя из структуры эмпирических данных и без 
вмешательства экспертов [9]. 

Принцип работы карты Кохонена можно 
описать следующим образом (см. рис. 2). В 
многомерное пространство исходных данных 
погружается двумерная сеть, которая изменяет 
свою форму таким образом, чтобы с макси-
мально возможной точностью аппроксимиро-
вать заданное множество данных. 

Обучается НК методом последовательных 
приближений. Начиная со случайным образом 
выбранного исходного расположения центров 
кластеров, алгоритм постепенно перемещает их 
так, чтобы наилучшим образом разделить ис-
ходные данные. В результате обучения НК ор-
ганизуется таким образом, что элементы, соот-
ветствующие центрам, близко расположенным 

в пространстве входов, будут близко распола-
гаться и на топологической карте. Последнюю 
можно представить как двумерную решетку. 
Количество нейронов в НК определяет степень 
детализации результатов кластеризации. 

После того, как НК обучена распознаванию 
структуры данных, ее можно использовать для 
визуализации и анализа структуры данных. 

На первом этапе исследований в базу дан-
ных для поиска кластеров МС были включены 
следующие переменные: сезон, месяц, атмо-
сферное давление, изменение минимальной 
температуры и максимальной наружной темпе-
ратуры в текущих сутках, предыдущих сутках и 
двое суток назад. Однако после серии экспери-
ментов набор входных переменных был реду-
цирован до следующего: среднесуточная тем-
пература T(t), ее изменение между сегодняш-
ними и вчерашними сутками ∆T(t), между вче-
рашними и позавчерашними сутками ∆T(t–1) и 
между 2-я и 3-я сутками назад ∆T(t–2). 

При таком наборе метеоданных в МС визу-
альный анализ кластеров (см. рис. 3) четко по-
казывает, что все переменные сценария описы-
вают разные области пространства, т.е. эффек-
тивно разделяют пространство на кластеры. 

Следующим вопросом является определение 
оптимального количества кластеров. Для его 
решения разработано несколько методов ие-
рархической кластеризации. В данной работе 
использован метод среднего объединения [8]. 
Он показал, что со статистической точки зре-  
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Рис. 3. Карта кластеров и карты признаков для ка-
ждой переменной 
 

ния оптимальными являются варианты разбие-
ния данных на 2, 4, 7 или 27 кластеров. Их 
сравнение показало, что наибольшим уровнем 
детальности и практической значимости обла-
дает вариант разбиения на 27 кластеров. 

Для выделения среди этих 27 кластеров ба-
зовых МС был проведен поиск практически 
значимых зависимостей внутри кластера. Он 
выполняется при помощи анализа визуального 
представления откликов НК для записей, при-
надлежащих одному кластеру. 

Чтобы соотнести непрерывные изменения 
дискретным шаблонам, вычислялось изменение 
среднесуточной температуры для двух смеж-
ных дней. Если оно больше 2°С, то следующий 
день считается днем повышения температуры; 
если меньше –2°С - понижения температуры; 
если изменение не превышает 2°С по модулю – 
погода считалась неизменной. Данный уровень 
категоризации МС был выбран исходя из того, 
что обычно в энергетике метеопрогноз считает-
ся оправдавшимся, если разница на текущий 
день составляет 1,5°С, на следующие сутки – 
2°С, на вторые – 2,5°С и на третьи – 3°С [10]. 

Некоторые значимые шаблоны, такие как 
неизменность температуры на протяжении 3-х 

дней или непрерывное повышение температу-
ры на протяжении 3-х дней были видны сразу, 
т.е. почти все записи, относящиеся к этим кла-
стерам, соответствовали этому шаблону. Такие 
кластеры обозначены как гомогенные. 

В остальных кластерах записи, входящие в 
шаблон, распределялись на несколько катего-
рий. Методом проб и ошибок был выведен уро-
вень гомогенности равный 84%, при котором 
кластеры оказалось возможным объединить в 
группы и получить экспертно значимое разбие-
ние на 9 кластеров. Эти 9 кластеров названы 
базовыми МС за три последних дня. 

Для удобства анализа базовых МС введено 
их числовое кодирование, представленное в 
табл. 2. Здесь «–1» обозначает понижение тем-
пературы в соответствующий день из тройки 
анализируемых, «1» – повышение температуры, 
«0» – неизменность температуры и «∗» означа-
ет любое поведение в соответствующий день. 
Нумерация дней слева направо. 

 
Таблица 2. Базовые метеосценарии 

№ Код 
1 ∗, 1, –1 
2 ∗, –1, 1 
3 0, 0, 0 
4 1, 1, 1 
5 –1, –1, –1 
6 ∗, 1, 0 
7 ∗, –1, 0 
8 ∗, 0, –1 
9 ∗, 0, 1 

 
Следует отметить, что преобразование ука-

занных 27 статистических кластеров в 9 прак-
тически значимых базовых МС произошло в 
основном за счет индифферентности к поведе-
нию температуры в наиболее удаленный день 
(в табл. 3 обозначение «∗» встречается только 
для кодирования изменения произошедшего 
два дня назад). Это еще раз подтвердило пра-
вильность выбора глубины МС. 

В качестве полученных новых знаний мож-
но также отметить некоторые «нелогичности» в 
распределении МС по группам. Например, с 
точки зрения экспертов, кажется, более пра-
вильно объединить сценарии типа «–1, 0, 1» и 
«0, –1, 1», как отображающие точку перегиба 
или смены в тенденциях погоды. Однако, со-
гласно статистическим данным сценарий 
«-1, 0, 1» объединен со сценариями «0, 0, 1» и 
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«1, 0, 1», что доказывает большее влияние на 
завтрашнюю погоду и поведение температуры 
в предыдущий день, чем влияние общей формы 
графика изменения наружной температуры. 

Использование полученных МС в предикто-
ре ЭП позволяет повысить их точность за счет 
более полного учета метеоданных без увеличе-
ния размерности вектора входов и, соответст-
венно, сложности настройки ИНС. 

 
Прогнозирование категории изменения 

суточного электропотребления 
Как было отмечено выше, помимо задачи 

прогнозирования величины ЭП ( )1+∆ tW  с 
практической точки особый интерес представ-
ляет разработка методов категориального про-
гнозирования направления и диапазона изме-
нения ЭП ( ) ( ) ( )tWtWtW −+=+∆ 11 . Схематич-
но суть перехода от задачи прямого прогнози-
рования (регрессии) к задаче классификации 
представлена на рис. 3. 

В задаче классификации ИНС должна отне-
сти каждое наблюдение x к одному из n классов 
Xn или оценить вероятность принадлежности 
наблюдения к каждому из классов P(x∈Xn). В 
данной работе для классификации используется 
номинальная выходная переменная предиктора, 
т.е. различные ее значения соответствуют раз-
личным классам. В такой ситуации возникает 
проблема, связанная с представлением данных 
о нескольких классах для выхода ИНС, которая 
традиционно решается с помощью кодирования 
по методу один-из-n. 

Для приведения выходного сигнала нейро-
сетевой модели ЭП в форму, удобную для вос-
приятия человеком, выходной слой ИНС был  
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Рис. 3. Схема перехода от задачи регрессии к зада-
че классификации 

снабжен тремя группами нейронов, одна из ко-
торых предназначена для вывода прогностиче-
ской информации в случае положительных 
приростов ЭП, вторая – в случае отрицатель-
ных приростов, а третья – в случае отсутствия 
прироста. Количество нейронов в каждой груп-
пе выбирается так, чтобы каждый нейрон соот-
ветствовал конкретному типу прироста ЭП, что 
напрямую идентифицирует важность прогно-
зируемой информации. В результате, на выходе 
предиктор генерирует не непрерывное значение 
величины ЭП, а целочисленные признаки, ука-
зывающие на направленность динамики буду-
щего изменения ЭП. Это позволяет, в частно-
сти, разработать для каждого из признаков со-
ответствующие инструкции специалистам, 
управляющим работой регионального ТЭК. 

По результатам статистического анализа 
распределения изменений ЭП Алексеевского 
жилого массива г. Харькова ( )1+∆ tW , начиная 
с 1995 г., нами были выделены 7 категорий: 3 
положительных, 3 отрицательных и нулевая ка-
тегория, т.е. категория незначительных измене-
ний. Диапазоны значений ( )1+∆ tW  для каждой 
из категории изменения ЭП и их условные обо-
значения представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Категории изменения ЭП 

Категория Диапазон изменения 
ЭП ∆W, МВт⋅час 

H– ≤–40 
h– [–35;–40) 
η– [–15; –35) 
o (–15; 15) 
η+ [15; 35) 
h+ [35; 40) 
H+ ≥40 

 
Основой для синтеза категориального пре-

диктора ЭП была выбрана структура входов 
модели (1) и НКК. Для оценки эффективности 
полученного категориального предиктора было 
проведено ее сравнение с наилучшей моделью 
прямого числового прогнозирования. На рис. 4 
представлен процент верно классифицирован-
ных этими моделями прогнозов ЭП. Результаты 
сравнения показывают полное превосходство 
категориальной модели при предсказании диа-
пазонов изменения ЭП. 

На следующем этапе исследований в вектор 
входов категориальной модели вместо значе-
ний наружной температуры была введена пере- 
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Рис. 4. Точность классификации числовой и двух 
категориальных моделей, % 

 
менная, кодирующая МС. Как видно из резуль-
татов сравнения с другими моделями на рис. 4, 
использование МС обеспечило существенный 
прирост точности прогнозирования. 
 

Информационная система поддержки 
принятия решения в региональном ТЭК 

Полученные предикторы ЭП разных типов 
прогнозирования позволяют создать на их ос-
нове информационную систему поддержки 

принятия решений (ИСППР) менеджментом ре-
гионального координационного центра (РКЦ) 
ТЭК. Создание такого РКЦ предусматривается 
концепцией замкнутого управления качеством 
теплоснабжения, предложенной в работе [2]. 

Обобщенная схема ИСППР представлена на 
рис. 5. Информационные потоки в ИСППР ор-
ганизуются следующим образом. 

Данные из трех основных источников: мест-
ного гидрометцентра, АСКУЭ Облэнерго и те-
плогенерирующих предприятий поступают в 
блок очистки, сортировки и преобразования 
данных, реализованный в виде набора храни-
мых процедур на сервере базы данных (БД). 

Затем подготовленные данные подаются в 
блок формирования МС для предобразования 
метеоданных в базовые МС. Параллельно они 
также передаются в БД для построения прогно-
стических моделей, которая организована как 
три отдельных хранилища, по одному для каж-
дого типа моделей: прямой прогноз, прогноз 
изменения и прогноз категорий. Предваритель-
ная подготовка и обработка данных для каждо-
го типа моделей должна осуществляться со-
гласно описанной выше методологии. 

 
Рис. 5. Информационная система поддержки принятия решения в региональном координационном центре 
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Поступление на вход ИСППР новых данных 
автоматически инициирует их подготовку и 
распределение, после чего подготовленные 
данные поступают на вход активных прогноз-
ных моделей. По умолчанию ИСППР работает 
с суточной дискретизацией процессов. Актив-
ные модели хранятся в репозитории, располо-
женном на сервере принятия решений. Для те-
пловых районов каждого источника централи-
зованного теплоснабжения города создаются и 
хранятся по три прогностические модели каж-
дого типа. 

Согласно правилам использования моделей, 
задаваемых администратором ИСППР, блок 
выбора моделей определяет какие их типы для 
каждого из районов города необходимо акти-
вировать для получения соответствующего 
прогноза. Затем блок автоматически начинает 
выполнять операцию по прогнозированию ЭП 
на новые сутки или на несколько суток вперед. 

При каждом получении новых данных также 
автоматически инициируется работа блока тре-
нировки и улучшения моделей. Данный блок 
проверяет, подтвердились ли прогнозы, сде-
ланные активными моделями накануне, для че-
го используется БД истории прогнозов. Если 
прогноз был осуществлен в пределах установ-
ленной погрешности, то делается вывод, что 
ИНС данной активной модели не нуждается в 
дополнительной тренировке, и блок завершает 
свою работу. В противном случае блок начина-
ет цикл тренировки с учетом новых получен-
ных данных. 

Полученные новые прогностические модели 
загружаются в репозиторий активных моделей 
на место предыдущих. При этом предыдущие 
модели, вместе со статистическими результа-
тами их работы, сохраняются в БД истории мо-
делей. Таким образом, все модели и их показа-
тели хранятся для дальнейшего анализа эффек-
тивности работы системы прогнозирования. 

Основными автоматизированными рабочи-
ми местами (АРМ) системы является АРМ ад-
министратора ИСППР и АРМ эксперта РКЦ. В 
функции последнего входит анализ получен-
ных прогнозов, подготовка планов корректи-
ровки распределения тепловых мощностей по 
районам города, выбор предприятий-
регуляторов ЭП, а также представление этой 
информации для анализа ежедневным собрани-
ем РКЦ, которое и принимает окончательные 
решения. 

Использование категориальной прогности-
ческой модели позволяет максимально упро-
стить процесс автоматизации и сокращения 
времени принятия решения в ИСППР. Получая 
наиболее точный прогноз в виде типа измене-
ния величины ЭП, эксперт РКЦ способен быст-
ро установить необходимую последователь-
ность действий. Накапливая архив таких реше-
ний и результаты анализа их эффективности, 
ИСППР со временем сможет автоматически 
предоставлять наилучшие варианты, соответст-
вующие текущей ситуации. 

Генерируемая ИСППР прогностическая ин-
формация может быть также использована не 
только РКЦ, но и напрямую диспетчерским 
персоналом региональных энергоснабжающих 
компаний для повышения экономической эф-
фективности и надежности при планировании и 
оперативном управлении режимами их работы. 

 
Выводы 
В ходе проведенных исследований были 

разработаны несколько способов повышения 
точности предикторов ЭП. Первый предусмат-
ривает использование нейросетей каскадной 
корреляции в рамках традиционного подхода к 
прогнозированию величины суточного ЭП. 
Этот тип ИНС позволяет быстро получать лег-
ко дообучаемые предикторы с гарантированно 
высокой точностью предсказания. 

Другой способ состоит в переходе к катего-
риальному прогнозированию диапазона значе-
ний величины изменения суточного ЭП. И хотя 
такая постановка задачи моделирования не дает 
однозначного прогноза величины ЭП, она явля-
ется не менее важной с практической точки 
зрения. При этом новая постановка задачи по-
зволяет получить предикторы, существенно 
превосходящие традиционные по точности 
предсказания диапазона изменения ЭП. 

Еще одним важным результатом работы яв-
ляется метод выделения базовых метеосцена-
риев с помощью самоорганизующихся карт 
Кохонена. Использование этих сценариев вме-
сто лаговых значений наружной температуры 
однозначно повышает точность прогнозирова-
ния для всех типов предикторов ЭП. 

Предложенные модели ЭП стали основой 
концепции системы поддержки принятия ре-
шений, позволяющей облегчить использование 
прогностической информации об ЭП в регионе 
при управлении региональным ТЭК. 
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Вороненко Д.І., Махотило К.В. Методи прогно-
зування електроспоживання житлових масивів 
на основі нейромережних інформаційних техно-
логій 

В статті представлені розроблені на базі нейро-
мережевих інформаційних технологій методи про-
гнозування електроспоживання житлових масивів. 
Вони ґрунтуються на використанні спеціалізованих 
типів нейромереж, застосуванні в якості входу про-
гностичної моделі метеорологічних сценаріїв і пере-
ході до категоріального прогнозування електроспо-
живання. Запропоновані методи забезпечують більш 
високу точність прогнозування електроспоживання і 
спрощують практичне використання прогностичних 
моделей в інформаційних системах підтримки при-
йняття рішення регіональних паливно-енергетичних 
комплексів. 
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Розроблено модель семантичної мережі, побудовану на основі спінових систем Ізінга, яка 
дозволяє здійснити оптимальний за вартістю вибір послуг туристичного бізнесу. 

The model of semantic network based on the spin Ising systems, providing cost-efficient choice of 
tourist business service range, has been developed. 

Вступ 
Ефективне функціонування туристичного 

підприємства в сучасних умовах передбачає 
адекватне реагування на зміни ситуації на рин-
ку. Цим і зумовлена необхідність створення си-
стеми управління якістю послуг на туристичній 
фірмі, основною метою якої є виявлення вимог 
споживачів та оцінка ступеня відповідності 
якості туристичного продукту цим вимогам. 

Комп’ютерне моделювання систем надання 
послуг дозволяє більш ефективно використову-
вати наявний кадровий, матеріально-технічний, 
інформаційний та фінансовий потенціал турис-
тичної фірми.  

Специфіку окремих видів послуг визначає 
характер учасників ринку послуг і порядок їх 
взаємодії, технологія надання послуг та їх при-
рода і мета. 

 
Необхідність моделювання механізму на-

дання послуг 
Реальні соціально-економічні системи, до 

яких належать, зокрема, туристичні є досить 
складними. Вони поєднують в собі різноманітні 
виробничі та економічні комплекси, адмініст-
ративні, транспортні, торгові та інші організа-
ції. До того ж, всі ці об’єкти можуть бути роз-
міщені в різних природних, еколого-
економічних та соціальних середовищах. Взає-
мозв’язки між об’єктами, як правило, не вда-
ється адекватно описати на мові математики, а 
якщо це стає можливим – то модель системи є 
надзвичайно складною і громіздкою. Дослідити 
таку модель формалізованими математичними 
методами часто не вдається. В зв’язку з цим та 

деякими іншими причинами для організації, 
функціонування та керування складними тури-
стичними системами використовуються методи 
імітаційного моделювання, які базуються на 
проведенні машинних експериментів з моделя-
ми систем. 

На сьогодні існують два базових підходи до 
побудови систем підтримки прийняття рішень: 
логічний, що базується на застосуванні механі-
змів немонотонного виведення на основі ситуа-
ційно-залежного аксіоматичного набору пра-
вил, і мережевий, пов’язаний з формуванням 
різного типу мережевих структур, який описує 
відношення між об’єктами і поняттями предме-
тної області.  

Механізм надання та реалізації послуг по-
требує глибокої аналітичної обробки, 
пов’язаної з впровадженням новітніх моделей 
представлення знань. 

На певному етапі представлення знань шля-
хом застосування будь-якого підходу форму-
ється віртуальна або реальна мережа взаємо-
зв’язків між об’єктами і поняттями, окремі ді-
лянки якої активізуються при формуванні рі-
шень на основі вхідних даних. 

Серед різноманітних форм мережевих опи-
сів для представлення знань і формування рі-
шень найперспективнішими являються активні 
семантичні мережі. До них в першу чергу слід 
віднести системи з нейроподібними елемента-
ми, вузли яких змінюють свій стан під дією 
процесів, що відбуваються на сусідніх вузлах. 
Виходячи з основних концепцій побудови ак-
тивних семантичних мереж в даній роботі про-
понується інший підхід до визначення структу-



Застосування семантичних мереж на основі спінових моделей Ізінга для оптимізації систем підтримки... 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 479. Комп’ютерні системи та компоненти   99 

ри і механізмів функціонування об’єктів мережі 
на основі спінової моделі Ізінга. 

Метою даної роботи являється побудова се-
мантичних мереж, функціонування яких опису-
ється спіновою системою Ізінга, для визначен-
ня оптимального набору туристичних послуг та 
їх оптимальної вартості. 

 
Модель Ізінга – математична модель ста-

тистичної фізики 
Системи Ізінга – це клас моделей, які введе-

ні початково для фізичних досліджень магніт-
них матеріалів [1]. Кожній вершині кристаліч-
ної гретки відповідає число, що називається 
спіном, рівне +1 або -1 («поле вверх»/«поле 
вниз») і визначається магнітним моментом 
атома. Кожному можливому варіанту розмі-
щення спінів приписується енергія попарної 
взаємодії спінів сусідніх вузлів гратки, тоді по-
вна енергія системи: 

∑−=
ji

ji SSJSE
,2

)( ,          (1) 

Si – спін вузла у вершині «і», 



−
+

=
вниз
вверх

Si ,1
,1

,  

J – енергія обмінної взаємодії, ji ,  позначає 
сумування по парах найближчих сусідів. 

Паралельно (↑↑) розміщуватися спінам «ви-
гідно», цьому відповідає енергія –J, J>0. Анти-
паралельні спіни (↑↓) енергетично не вигідні – 
на утворення кожної такої пари потрібна дода-
тна енергія +J. 

Зв'язок між двома спінами можна предста-
вити у вигляді пружини [2], яка при паралель-
них спінах знаходиться у нормальному стані і 
розтягнута, коли спіни є антипаралельними. 
Кожна розтягнута пружина несе одну одиницю 
енергії. 

Так як Si може приймати 2 значення, у сис-
теми з n спінів є 2n різних конфігурацій.  

Для феромагнетика константа обмінної вза-
ємодії J>0 і енергія є мінімальною для спінів, 
напрямлених в один бік. Система вироджена, 
так як одній енергії відповідає декілька різних 
конфігурацій спінів. Ентропія системи S(E) ро-
сте зі збільшенням степеня виродження станів з 
енергією E, вона мінімальна у впорядкованому 
стані і швидко зростає з ростом енергії. 

 
 
 

Моделювання взаємовідношень між 
об’єктами семантичних мереж з викори-
станням математичної моделі Ізінга 

В даній роботі замість нейроподібного ме-
ханізму при визначенні процесу функціонуван-
ня вузлів мережі використовується спінова мо-
дель Ізінга [1], в якій вузол Аі мережі розгляда-
ється як клітинний автомат, а його стан харак-
теризується величиною спіна. Іншою характе-
ристикою вузла є енергія взаємодії з сусідніми 
вузлами мережі, значення якої залежить від 
взаємного розміщення спінів та типу зв’язків 
між вузлами. Величина максимальної енергії 
зв’язку враховує значення загального енергети-
чного ресурсу системи при кожній конкретній 
зміні стану вузла. 

Спін вузла характеризує напрям зміни стану 
об’єкта, процесу або фактора досліджуваної 
моделі. Для деяких досліджуваних факторів і 
станів величина спіна може бути визначена в 
процесі спостереження за поведінкою системи і 
може бути об’єктивно оцінена. Для інших фак-
торів, об’єктів і процесів величина зміни стану 
визначається на основі описів виду 
{ }jk

ii AAA ←| , де k – коефіцієнт, який ха-
рактеризує ступінь впливу фактору Аj або ситу-
ації S на стан Аі, тобто величина Аі є функцією 
множини факторів і ситуацій моделі. 

Як приклад розглянемо побудову мережевої 
структури для опису механізму надання послуг 
туристичним комплексом, в якій збережемо пе-
вні терміни і поняття, взяті з фізичного кон-
тексту, що викликають змістовні асоціації. 

На сьогоднішній день туристичні фірми на-
дають широкий спектр послуг. Для ефективно-
го ведення туристичного бізнесу необхідно 
враховувати взаємозв’язки між послугами, що 
надаються, та фактори ефективності їх функці-
онування. Важливу роль у цьому процесі віді-
грає моделювання поведінки людини, яке мож-
на здійснити використовуючи семантичні ме-
режі, що функціонують на основі спінових сис-
тем Ізінга [3]. 

Автори статті не претендують на те, щоб 
охопити роботу усіх сегментів туристичного 
ринку, а виділяють тільки ту їх частину, в якій 
надаються послуги за рівнем доходів на при-
кладі туристичної бази із зимовими видами 
відпочинку. Хоча це не є єдиною областю за-
стосування запропонованих досліджень [4]. 

Кожному вузлу мережі ставиться у відпові-
дність певна послуга, що надається споживачу. 
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Функціонування вузлів здійснюється згідно 
з наступними правилами: 
1. Стан кожного вузла мережі Аі характеризу-
ється величиною спіна s(Ai), який приймає зна-
чення (↑, ↓) і має наступний зміст:  

↑ - користувачу надана послуга; 
↓ - користувачу не надана послуга. 

2. Взаємодія між вузлами вимірюється енергією 
взаємодії Е(Аі), яка кількісно дорівнює величи-
ні Еmax> 0 і визначає вартість послуги, що нада-
ється користувачу.  
3. Значення енергії взаємодії залежить від взає-
много розміщення спінів і типу зв'язку між вуз-
лами. 

Розглядають два типи зв'язків: 
− конкурентні (-), які характеризуються енер-
гією зв'язку Е(Аі) = Еmax при s(Ai)↑↓s(Aj) і ну-
льовою енергією зв'язку Е(Аі) = 0 при 
s(Ai)↑↑s(Aj); 
− партнерські (+), які характеризуються енер-
гією зв'язку Е(Аі) = Еmax при s(Ai)↑↑s(Aj) і ну-
льовою енергією Е(Аі) = 0 при s(Ai)↑↓s(Aj). 

На рис.1 зображений простий приклад на-
дання послуг споживачу туристичного продук-
ту. Вузли мережі визначають види послуг, які 
туристичний комплекс може запропонувати 
відвідувачу. Тип зв’язків між вузлами (парт-
нерські чи конкурентні) може змінюватися в 
залежності від індивідуальних потреб користу-
вача. Поточна величина спіна вузла визначаєть-
ся виходячи з того факту, що вузол прагне во-
лодіти найменшим енергетичним потенціалом 

Е(Аі) = min(Е(А↑),Е(А↓)).  
Числа на лініях зв’язків відповідають зна-

ченню коефіцієнта k, який вказує ступінь впли-
ву сусідніх об’єктів та факторів на розглядува-
ний вузол. 

Наведемо приклад динаміки зміни станів ву-
злів під впливом факторів та процесів всереди-
ні системи: 
А1↑: Е↑=Inf(A2,A1)+Inf(A6,A1)=6+0=6; 
         Е↓=0+2=2 → А1↓. 

Зміна напрямку вузла А1↑ → А1↓ пов’язана з 
тим, що енергія Е↓<Е↑, а вузол прагне володіти 
найменшим енергетичним потенціалом. 
A2↓:E↓=Inf(A1,A2)+Inf(A5,A2)+Inf(A6,A2)=6+0+0
=6; 
       Е↑=0+7+5=12 → A2↓. 
A3↑:E↑=Inf(A1,A3)+Inf(A4,A3)+Inf(A5,A3)+Inf(A6,
A3)= =3+5+3+4=15; 
       Е↓=0+0+0+0=0 → А3↓.  
A4 ↑:E↑=Inf(A3,A4)=5; 
        Е↓=0 → А4↓. 
A5↓:E↓=Inf(A1,A5)+Inf(A2,A5)+Inf(A3,A5)+Inf(A6,
A5)= =0+0+3+4=7; 
      Е ↑=4+7+0+0=12 → А5↓. 
A6↓:E↓=Inf(A2,A6)+Inf(A3,A6)+Inf(A5,A6)=0+4+0
=4; 
       Е↑=5+0+3=8 → A6↓. 

Оскільки відбулася зміна станів вузлів А1, 
А3 та А4, то далі відбуватимуться наступні пе-
ретворення: 

 
 

 
 

Рис.1. Когнітивна карта семантичної мережі Ізінга для надання туристичних послуг користувачу. 
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Рис. 2. Результати мінімізації системи з 6 вузлів та блок-схема програми. 
 

А2↓:Е↓=0+0+0=0 → А2↓. 
А3↓:Е↓=3+5+0+0=8; Е↑=0+0+3+4=7 → А3↑. 
А4↓:Е↓=5; Е↑=0 → А4↑. 
А5↓:Е↓=4+0+0+0=4; Е↑=0+7+3+3=13 → А5↓. 
А6↓:Е↓=0+0+0=0 → А6↓. 

Таким чином, стани вузлів будуть динамічно 
змінюватись, поки вся накопичена енергія в ак-
тивній семантичній мережі не витратиться в 
процесі зміни цих станів. 

Серед різних варіантів можливих організа-
ційних структур семантичних мереж можна ви-
значити такі, які володітимуть найбільшою та 
найменшою стійкістю за Ізінгом, тобто найбі-
льшою та найменшою енергією зв’язків. Міні-

мізація цього значення дозволяє підвищити 
ефективність вкладу ресурсів у систему. 

При побудові мережевої системи важливим 
фактором є мінімізація її повної енергії, оскіль-
ки вузли системи прагнуть перебувати в стані з 
найменшим енергетичним потенціалом 
min(Е(Аі)). Мінімізація системи дозволяє сфор-
мувати набори послуг, які будуть користувати-
ся найбільшим попитом і встановити їх опти-
мальну вартість.  

Розроблено програмний продукт, який здій-
снює мінімізацію системи послуг для конкрет-
них видів зв’язків між вузлами семантичної ме-
режі. На рис.2 наведені результати мінімізації 
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енергії системи з 6 вузлів, зображених на рис.1. 
Стовпчик «Зв’язки» вказує на тип зв’язків між 
вузлами (партнерські, конкурентні). Стовбець 
«Вага зв’язків» показує числове значення вар-
тості послуги. Конфігурація спінів подається у 
вигляді кодуА1А2А3А4А5А6.   

Змінюючи тип зв’язків між вузлами мережі, 
кожен раз отримуємо нові значення мінімізова-
ної енергії системи, а отже, і нові конфігурації 
спінів вузлів (нові можливі послуги туристич-
ного комплексу). 

При проведенні числових розрахунків для 
мінімізації повної енергії системи, яка є сумар-
ною енергією зв’язків, отримуємо різні значен-
ня конфігурацій.  

 
Таблиця 1. Значення спінових конфігурацій 

№ Конфігурація 
спінів 

Лічиль-
ник n 

1 000000 1 
2 000001 1 
3 110010 25 
4 101101 29 

 
Для системи із шести спінів кількість мож-

ливих конфігурацій, що відповідають різним 
наборам послуг наданих користувачеві, дорів-
нює 64. Із них в таблиці 1 наведено оптимальну 
конфігурація спінів системи та три близьких до 
неї. 

Лічильник n показує кількість ітерацій, при 
яких конфігурація спінів вважалась оптималь-
ною. Чим більше значення n, тим ближча до 
оптимального значення конфігурація. 

Конфігурація спінів системи, наведена в че-
твертому рядку таблиці відповідає найбільшій 
кількості ітерацій n, а вибраний споживачем 
набір послуг «готель – прокат спорядження – 
підйомник - сауна» є таким, якому відповідає 
оптимальна вартість послуг. 

Розроблена програма дозволяє розглянути 
мережу з великою кількістю вузлів та зв’язків 
між ними, що відповідає розширенню сфери 
надання послуг, які можуть бути запропоновані 
суб’єктам туристичної діяльності. На вхід мо-
делі поступають дані, які характеризують зна-
чення факторів впливу, зміна стану одного або 
декількох з них стимулює процеси переходу 

енергії за Ізінгом, після чого система набуває 
більш-менш стійкого стану. Мінімізація енергії 
системи відповідає оптимізації набору послуг 
та їх вартості, які може обрати користувач за 
рівнем доходів, освіти, віку та різних спонука-
льних мотивів. 

 
Висновок 
Запропонована модель побудови семантич-

них мереж дозволяє описати відношення між 
об'єктами туристичного комплексу та їх функ-
ціонування. Розроблено програмний продукт, 
який здійснює оптимізацію вибору набору по-
слуг та їх вартості для конкретних видів 
зв’язків між вузлами семантичної мережі. У ре-
зультаті моделювання самоорганізації системи 
сформовані набори послуг, які будуть користу-
ватися найбільшим попитом у користувачів та 
відповідатимуть оптимальній вартості. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ  ФИТНЕСС-ФУНКЦИИ  АЛГОРИТМА  
РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРОДУКЦИОННОГО  ПОДХОДА 

Показано, что наиболее применимым для решения задачи прогнозирования с помощью ге-
нетических алгоритмов является производительных подход. В данной работе для решения за-
дачи прогнозирования создавался набор нечетких продукций. Для генетического алгоритма 
решения задачи прогнозирования выполнен анализ применения различных фитнес-функций и 
их частей. Выделены части, отвечающие за точность прогнозирования и за качество правил, а 
также части, которые применяются для произвольных продукций или только к нечетким про-
дукциям 

It is shown that the most applicable for the decision of a forecasting problem by means of genetic 
algorithms is the rules set. In the current work for the decision of a forecasting problem the set of 
fuzzy rules was created. For genetic algorithm decision of a forecasting problem the analysis of appli-
cability of various fitness functions and their parts is made. It is allocated parts which are responsible 
for accuracy of forecasting and a part which are responsible for quality of rules. It is allocated parts, 
applicable to any rules and parts, applicable only to the fuzzy. 

Актуальность 
Задача прогнозирования временных рядов 

всегда была очень актуальной. Зачастую (на-
пример, в экономических задачах) требуется не 
просто построить прогноз, а получить его в по-
нятной и объяснимой форме. Одним из самых 
естественных подходов для достижения этой 
цели является создание набора правил, на осно-
ве которого осуществляется прогноз. Эффек-
тивным механизмом для автоматической гене-
рации такого набора является аппарат генети-
ческих алгоритмов (ГА). Однако в вопросе по-
строения ГА для прогнозирования временных 
рядов еще не сложился устоявшийся подход, 
зачастую это является достаточно неординар-
ной задачей. Важнейшей частью ГА является 
построение фитнесс-функции. Этот актуальный 
вопрос является предметом данного обзора. 

 
Особенности применения ГА в задачах 

прогнозирования 
Можно выделить следующие особенности 

построения ГА для задач прогнозирования вре-
менных рядов: 
– среди входных переменных, кроме самих 
влияющих факторов, присутствуют и их лаги; 
– хромосомы чаще всего представляют собой 

условия на множество входных переменных 
(используется т.н. продукционный подход). 

Совокупность обучающих примеров созда-
ется из массива данных (с информацией о зна-
чениях в предшествующие моменты времени) с 
помощью метода “скользящего окна”. Для фо-
рмирования обучающего примера на массив 
исходных данных накладывается временное 
“окно”. При этом данные о значениях входных 
факторов, попавшие в него, формируют обу-
чающий пример. Следующий пример формиру-
ется путем сдвига “окна” на один временной 
интервал вперед. В качестве ширины «окна» по 
каждому фактору используется ранее опреде-
ленная глубина ретроспективной выборки. В 
общем виде ширина «окна» различна для каж-
дого входного фактора. 

В результате работы эволюционного алго-
ритма получается набор продукций – условий 
на входной сигнал. Условия чаще всего имеют 
вид [1]: 

( )I
n

i
iii XXXС

1
maxmin

=

<<= , (1) 

где I  – логический оператор «И», iX  – неко-
торые влияющие факторы из n возможных. 

Для конкретного входного воздействия при-
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нимается решение на основании такого набора 
продукций. В случае задачи краткосрочного 
прогнозирования решение представляет собой 
прогнозное значение в следующий момент 
времени. Вид принятия решения и форма на-
ложения условий на множество примеров оп-
ределяются конкретной реализацией генетиче-
ского алгоритма. Например, наиболее распро-
страненным является простое или взвешенное 
усреднение решения, выдаваемого правилами. 

 
Фитнесс-функции, применяемые для 

оценки точности прогнозирования 
Критерием качества фитнесс-функции 

должна быть оценка точности прогноза, наибо-
лее распространенной из которых является 
среднеквадратичная ошибка (MSE), характери-
зуемая чувствительностью к значительным от-
клонениям от прогнозируемого значения: 

∑
=

−=
p

i
ii xx

p
E

1

2)~(1 , (2) 

где ix - действительное значение прогнозируе-

мой величины; ix~ - спрогнозированная величи-
на; i – индекс номера элемента во временном 
ряде; p – количество элементов во временном 
ряде. 

Для устранения зависимости погрешности 
от размерности данных может быть взято абсо-
лютное отклонение прогноза ix~ от истинного 

значения ix , деленное на диапазон входных 
значений, что есть сутью нормирования: 

∑
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Функция          (4) возвращает ошибку с нор-
мализованной дисперсией: 
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Также широко распространено применение 
средней арифметической ошибки (MAE): 

∑
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,         (5) 

Вариаций таких функций может быть доста-
точно много. 

 
Составляющие фитнесс–функции, ис-

пользуемые при продукционном подходе 
В сложных задачах фитнесс-функция муль-

тикритериальна, состоит из аддитивных или 
мультипликативных составляющих. Кроме 
точностных характеристик прогноза важную 
роль могут играть составляющие, оценивающее 
качество самого правила. Качество правила 
можно оценить следующим образом. Имеем 
правило, представленное в форме: ЕСЛИ А ТО 
С, где А – условие, С – вывод. Классификация 
правильности прогнозирования может быть 
описана матрицей 2 х 2, как показано в таблице 
1 [2]: 

 
Таблица 1. Классификация правильности прогно-
зирования 

 

Здесь: TP = true positives – число примеров, 
удовлетворяющих и А, и С (правильный про-
гноз); FP = false positive – число примеров, 
удовлетворяющих А, но не совпадающих с С 
(ошибка 1 рода, неправильный прогноз); 
FN = false negative – число примеров, не удов-
летворяющих А, но удовлетворяющих С 
(ошибка 2 рода, возможный, но не реализован-
ный правильный прогноз); TN = true negative – 
число примеров, не удовлетворяющих ни А, ни 
С (правильный отрицательный прогноз). 

Хорошие правила имеют высокие TP и TN, и 
низкие FP и FN. 

Можно также определить показатель CF , 
отвечающей за ошибки 1 рода (т.е. точность), в 
терминах таблицы 1: 

FPTP
TPCF
+

= .        (6) 

Кроме точности необходимо, чтобы правило 
обладало полнотой. Мера полноты правила 
Comp  отвечает за ошибки 2 рода: 

FNTP
TPComp
+

= .       (7) 

Среди других критериев можно выделить: 
количество ситуаций, отобранных правилом; 
близость правил в выборке; максимизация эн-
тропии данных, отбираемых правилом; макси-
мизация разброса отбираемых правилом дан-
ных; максимизация логарифма отношения дис-
персии отбираемых правилом данных, к дис-
персии всех данных; минимизация размера пра-
вила. 

Действительный класс 
  С не С 

С TP FP Прогнози-
руемый 
класс не С FN TN 
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Например, в [3-5] показаны следующие со-
ставляющие: 

Высокое значение покрытия примеров пра-
вилом. Частота употребления i-го нечеткого 
правила Ri , вычисляемая по множеству обу-
чающих примеров EP, определяется: 

p

eR
R

p

l
li

iE p

∑
==Ψ 1

)(
)( ,  (8) 

где el – примеры из обучающей выборки. 
 

Малая степень покрытия отрицательных 
примеров 

Определив количество правильно отобран-
ных примеров через +

ωn , а количество непра-
вильно отобранных примеров (отобранное ча-
стью-условием, но не отобранное частью-
выводом), через  )( iREn −− = ωω , где 

}0)(,0/{)( >=∈=−
liipliω exAприREeRE ,  (9) 

где )( li exA  – значение активации части-
условия l-го правила. 

Также определяется штрафная составляю-
щая фитнесс-функции для уменьшения степени 
покрытия отрицательных примеров. 
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                (10) 
В [6] предложена фитнесс-функция, осно-

ванная на J-мере. 
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где C  – количество записей данных из обу-
чающей выборки (ОВ), отобранных частью-
условием правила, P  – количество записей 
данных из ОВ, отобранных частью-выводом 
правила, PC &  – количество записей данных 
из ОВ, отобранных полным правилом, N  – 
общее количество данных в ОВ. 

Таким образом, можно отметить, что: 

– переменная b представляет собой отношение 
покрытия всего правила к покрытию условия; 
– переменная a представляет собой долю ото-
бранных выводом записей данных; в выраже-
нии J она играет роль смещения, помогающего 
обобщению правила; 
– общее выражение J взято из теории информа-
ции [7], основано на энтропии точек, отбирае-
мых правилом, и по существу является мерой 
расстояния между апостериорной и априорной 
величиной доверия к правилу. 

Такая фитнесс-функция, как и многие похо-
жие из источников, указанных в [2], имеет со-
ставляющие, прямо зависящие от точности про-
гноза, получаемого правилом. Кроме этого, она 
учитывает качество каждой из частей правила 
(условия и вывода). 

 
Модификация составляющих фитнесс-

функции в случае нечеткого кодирования 
хромосомы 

В случае, если хромосома кодирует нечеткое 
правило, необходимо учитывать, что и такие 
величины, как, например, количество приме-
ров, отбираемых правилом, также не будет яв-
ляться целым числом, поскольку каждый при-
мер может быть отобран правилом только с не-
которой степенью истинности. Величина коли-
чества примеров, правильно отобранных пра-
вилом, используемая в            (10) модифициру-
ется с учетом нецелого количества примеров: 

)( iREn ++ = ωω , где )( iRE +
ω  – множество степе-

ней активации положительных примеров (в 
правилах, где степени активации этих примеров 
больше некоторого определяемого пользовате-
лем порога ω): 

}/{)( ωω ≥∈=+
ipli REeRE . (12) 

Значение активации части – условия правила 
)( li exA  также не будет целой величиной, соот-

вественно, модифицируется и значение 
)( iREn −− = ωω , также применяемое в            (10). 

На основании этих модифицированных вели-
чин можно определить еще одну точностную 
составляющую, специфичную только для не-
четких правил: большая степень покрытия по-
ложительных примеров, может быть определе-
на из (13): 
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где )( li eR – степень активации правила точкой 
el из обучающей выборки. 

В [8-10] рассмотрено еще одно точностное 
составляющее: степень нечеткости или энтро-
пии системы нечеткого вывода: 

∑
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=
n

i
icurφ R

n
R

1
,

1 ,  (14) 

где icurR ,  – число активных правил для i-го 
обучающего примера. 

Если число активных правил минимально 
(одно), система нечеткого вывода максимально 
понятна. Система нечеткого вывода с высоким 
числом активных правил ведет себя как ней-
ронная сеть, где большое число нейронов опре-
деляет выходное значение. Чтобы понизить эн-
тропию системы нечеткого вывода и частичное 
совпадение функций принадлежности, вклю-
ченных в подусловия различных правил, мак-
симальное число Rmax и желательное число Ract 
активных нечетких правил, может быть опре-
делено еще несколько составляющих фитнесс-
функции. Рассмотренные далее компоненты 
специфичны только для нечеткого кодирования 
хромосомы [3-5], и отвечают за форму функций 
принадлежности подусловий правил. 

 
Малая степень взаимного перекрытия с 

другими правилами множества 
Имеем центры подусловий i-х правил 

Ni=(Nix, Niy), определенных ранее в процессе 
работы алгоритма (i=1..dr), где dr – количество 
шагов алгоритма по генерации правил. Степень 
взаимного перекрытия правил можно опреде-
лить как: 

)(1)( ii RNIRRLNIR −= ,  (15) 
{ }iii HMaxRNIR =)(  

( ) ( )( ) riii diyNBxNAH ..1,,* == , 
( ) ( ) ( )( )ninii xNAxNAxNA ,...,* 11=  – часть 

условия правила, 

( ) ByТОAxЕСЛИR
n

j
jji ∈∈

=
I

1

: . 

Здесь: * – t-норма (чаще всего функция ми-
нимум), n – количество входных переменных 
(или подусловий правила). 

Малые значения LNIR получаются, если в 
популяции уже созданы правила, подобные 
данному. Если существуют аналогичные пра-
вила, значение LNIR=0. 

Высокая симметричность правил: 

i
i ds
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Здесь: m – число выходных переменных, a –

 крайняя левая точка j-го подусловия i-го пра-
вила, которую можно считать значимой (точка 
«начала подусловия правила»), b – точка мак-
симума j-го подусловия i-го правила («цен-
тра»), c – крайняя правая точка j-го подусловия 
i-го правила. 

Величина RS равняется 1 при симметричном 
подусловии правила. 

В [8-10] можно выделить составляющие, от-
вечающие за форму правил: 
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где a и b – предварительно определенные весо-
вые факторы. 

Для уменьшения числа различных функций 
принадлежности подусловий правил системы 
нечеткого вывода в случае свободно изменяе-
мой формы функций принадлежности подусло-
вий может быть применено следующее состав-
ляющее: 

1
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+







+

= γ
total

noS

Rmn
sOF , (18) 

где Sno – число подобных функций принадлеж-
ности, Rtotal – общее число правил, R∈γ – 
предварительно определенный весовой фактор 
для числа подобных функций принадлежности. 

Также следует выделять правила, которые 
не активируются ни на какой точке обучающей 
последовательности, или активируются всегда. 
В первом случае правило может быть удалено, 
во втором – может быть удалено одно подусло-
вие из правила. Составляющее, ограничиваю-
щее число таких функций принадлежности, с 
предварительно определенными весовыми фак-
торами R∈ηζ , , может быть определено из 
выражения: 

1
)()(

+







+

+







+

= η
Rmn

z
ζ

Rmn
u

OF
total

no

total

noUZ , (19) 



Составляющие фитнесс-функции алгоритма решения задачи прогнозирования с использованием... 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 479. Комп’ютерні системи та компоненти   107 

где uno – число функций принадлежности, акти-
вирующихся на всех примерах, zno – ни на од-
ном примере. 

Также возможны дополнительные масштаб-
ные, штрафные составляющие для функции, 
например, отвечающие за регулировку размера 
особи, за накладывание ограничений на про-
странство поиска. В последнем случае необхо-
димо помнить, что штрафные значения влияют 
на корреляцию ландшафта фитнесс-функции, 
могут значительно уменьшить длину автокор-
реляционной функции, что может привести или 
к концентрации всех особей «в одном углу», 
или к неоправданному увеличению размера по-
пуляции. 

На основании рассмотренных составляющих 
может быть составлена фитнесс-функция гене-
тического алгоритма, строящего набор правил 
нечеткого вывода для решения любой много-
критериальной задачи, где влияние каждого из 
критериев определяется эмпирическим или 
опытным путем. 

 
Выводы 
Показаны правила построения генетическо-

го алгоритма для создания набора продукций 
применительно к задаче прогнозирования вре-
менных рядов. 

Проанализированы фитнесс-функции для 
оценки точности прогнозирования, примени-
мые для любого прогнозирующего алгоритма. 
Они основаны на оценках, подобных MSE и 
MAE и считаются для каждой точки временно-
го ряда. 

Выделены составляющие, преимущественно 
точностного или энтропийного характера, ко-
торые могут учавствовать в фитнесс-функциях 
любого ГА, формирующего оптимальный на-
бор продукций. 

Выделены составляющие, которые могут 
быть задействованы в фитнесс-функциях ГА, 
создающего набор нечетких правил, входящих 
в систему нечеткого вывода. 
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Хмєлєвой С.В., Полєтайкін А.М. Складові фіт-
нес-функції алгоритму рішення задачі прогнозу-
вання з використанням продукційного підходу 

Показано, що найбільш застосовуваним для рі-
шення задачі прогнозування за допомогою генетич-
них алгоритмів є продукційний підхід. В даній ро-
боті для рішення задачі прогнозування створювався 
набір нечітких продукцій. Для генетичного алгори-
тму рішення задачі прогнозування виконано аналіз 
застосування різноманітних фітнес-функцій та їх ча-
стин. Виділено частини, що відповідають за точ-
ність прогнозування та за якість правил, а також ча-
стини, що застосовуються для довільних продукцій 
або лише до нечітких продукцій. 
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МОДЕЛЬ  ОЦІНКИ  СКЛАДНОСТІ  ТЕСТОВИХ  ЗАВДАНЬ 

У статті висвітлено поняття складності тестових завдань та ступінь її актуальності в сучас-
них дослідженнях. Відзначено, що підвищення ефективності формування тестових завдань ви-
магає автоматизації цього процесу, що включає автоматизацію оцінки складності завдань. Про-
аналізовано існуючі методи оцінки складності тестових завдань, виділено їх переваги та недо-
ліки. Запропоновано адаптивно-структурний метод оцінки складності тестових завдань на ос-
нові показників документованості та автентичності навчального матеріалу, який поєднує пере-
ваги статистичних та структурних методів. Орієнтація методу на структурні особливості тестів 
дозволяє використовувати його для генерації тестів заданої складності в автоматизованих сис-
темах теcтування. Ефективність запропонованого методу підтверджена експериментально.  

The concept of complexity of test tasks and degree of its actuality is reflected in the paper. It is 
outlined that the increase of efficiency of test tasks formation requires automation, including automa-
tion of estimation of tasks complexity. The existent methods of estimation of test tasks complexity are 
analyzed. Their advantages and drawbacks are emphasized. We have offered an adaptive-structural 
method of estimation of test tasks complexity on the basis of indexes of documentation and authentic-
ity of educational material which combines advantages of statistical and structural methods. The ori-
entation of method on the structural features of tests allows its utilization for generation of tests of dif-
ferent level of complexity in computerized system. Efficiency of the proposed method is proved ex-
perimentally. 

Вступ 
Вимірювання рівня знань є необхідною час-

тиною процесу навчання, що забезпечуючи зво-
ротний зв’язок, дає можливість контролювати 
якість навчального процесу [1].  

Попередній аналіз в області побудови систем 
контролю знань показав необхідність розподілу 
контрольних завдань за рівнями складності. Від-
сутність розподілу завдань по рівнях складності 
може привести до недостатньої об’єктивності 
оцінок знань і часто не корелює з істинним рів-
нем знань студентів [2]. Так, якщо сильному 
студентові попадаються тільки складні завдання, 
а слабкому – тільки легкі, то результуючий од-
наковий рівень знань цих студентів далекий від 
істини. Розподіл завдань за рівнями складності 
викладачем вносить певний суб’єктивізм у про-
цес оцінювання знань, оскільки не кожне легке 
завдання для викладача є легким і для студента. 
Таким чином створення технологій розподілу 
тестових завдань за рівнями складності є актуа-
льною задачею [3]. 

 
 

Поняття складності тестових завдань 
Тестування, незважаючи на ряд недоліків, на 

сьогодні є одним з основних засобів для вимірю-
вання рівня знань. Складність тестового завдання 
вимірюється невизначеністю виявлення вірної 
альтернативи. Чим багатша структура знань і 
чим вищий рівень їх засвоєння, тим більша віро-
гідність руху в напрямку найефективнішого 
розв’язання актуальної проблеми, тобто шляхом, 
коротшим за кількістю операцій і який добре ко-
нтрольований у плані виявлення і корекції поми-
лок. Таким чином зменшується вірогідність ін-
ших шляхів руху, помилкових і трудомістких, і 
знижується невизначеність відповіді. Якщо обсяг 
знань великий, але вони не підтримані відповід-
ними практичними навиками їх використання, то 
всі шляхи і правильні, і помилкові, майже рівно-
ймовірні, і невизначеність вибору максимальна. 
Якщо обсяг знань незначний, то невизначеність 
відповіді теж невелика, оскільки найбільш віро-
гідний, як правило, помилковий шлях розв’язку. 
Для студента завдання теж здаватиметься не-
складним з точки зору вибору рішення. Склад-
ність залежить також і від кількості виконуваних 
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операцій. При цьому визначальним є вплив лише 
істотно нових операцій. Під істотно новою опе-
рацією розуміємо таку, виконання і перевірка 
якої ще не автоматизована суб’єктом,  тобто пра-
вильне виконання якої потребує значних часових 
затрат. Таким чином, бачимо, що складність за-
вдання формується дією різних факторів, як 
об’єктивних, так і суб’єктивних [4].  

Особливо актуальним є завдання оцінки скла-
дності завдань в автоматизованих системах тес-
тування, оскільки навіть порівняно складні мо-
делі для цих систем не дадуть помітної втрати 
ефективності у формуванні наборів тестів. 

 
Існуючі методи оцінки складності тесто-

вих завдань та їх недоліки 
Аналізуючи сучасні методи оцінки складнос-

ті тестових завдань, необхідно відзначити, що 
практично усі вони базуються на статистичних 
оцінках або структурному аналізі. На рисунку 1 
зображено основні методи оцінки складності те-
стових завдань. 

Суть даної методики ґрунтується на основі 
оцінок індивідуальних особливостей суб’єктів 
тестування, відносно яких будується шкала роз-
поділу. Припускається, що індивідуумів та за-
вдання можна розмістити на одній вісі «здібнос-
ті-трудність». В загальному випадку складність 
тестів залежить від здібностей суб’єктів. 

Проведемо аналіз переваг та недоліків, опи-
саних методів. 
1. Розподіл тестових завдань на групи в залеж-
ності від типу завдання. Тут виділяють п’ять рі-
внів складності тестових завдань [5]: 

– інформаційний (розпізнавання відомої ін-
формації); 

– репродуктивний, основними операціями 
якого є відтворення інформації та її перетворен-

ня алгоритмічного характеру; 
– базовий, що передбачає розуміння важли-

вих сторін навчальної інформації, володіння за-
гальними принципами пошуку алгоритмів; 

– підвищений рівень складності тестового за-
вдання – це вміння перетворювати алгоритми до 
умов, які відмінні від стандартних, вміння вести 
евристичний пошук; 

– творчий, який передбачає вміння розв’я-
зувати нестандартні завдання. 

Основним недоліком даного методу є те, що 
оцінка складності йде за параметром документо-
ваності навчального матеріалу без врахування 
відповідності альтернатив. 
2. Оцінка складності тестів на основі стохастич-
ної теорії тестів IRT [6], в якій виділяють – од-
нопараметричну модель Раша, дво- та три-
параметричну модель Бірнбаума, чотири-
параметричну модель Авансова. 

Основні недоліки – для одержання надійної 
шкали розподілу необхідно провести тестування 
великої вибірки (більше 1000 суб’єктів). Крім 
того недоліком IRT є ігнорування проблеми ва-
лідності, оскільки дуже рідко відповіді на за-
вдання тестів залежать від одного фактора. Дану 
технологію доцільно застосовувати для фактор-
но простих тестів.  
3. Метод розподілу тестових завдань за рівнями 
складності виходячи з оцінки рівня знань та вра-
хування тестових завдань різних типів (інтегро-
вана функційна модель, розрахована на основі 
тестових завдань за неперервною шкалою оці-
нювання знань, враховуючи тестові завдання рі-
зних типів) [3]. Даний метод ґрунтується на тех-
нології тестування IRT, виходячи з експеримен-
тальних даних попереднього тестування.  

4. За критерій складності приймається кі-
лькість логічних кроків, які необхідні для вико-

 

 

Методи оцінки складності тестових завдань 
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Рис. 1 Існуючі методи оцінки складності тестових завдань 
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наннятого чи іншого завдання [7]: 
– перший рівень складності (відновлення ін-

формації – 0,5 б.); 
– типове завдання з дисципліни (1 б.); 
– застосування у нестандартних умовах (1.5 

б.).  
Застосування даного методу супроводжуєть-

ся суб’єктивними оцінками при формуванні за-
вдань. 
5. Статистичний метод оцінки складності тесто-
вих завдань: рівні складності тестових завдань 
формуються в залежності від частоти помилко-
вих відповідей під час проведення тестового ко-
нтролю. Недоліки – необхідна велика статисти-
чна вибірка для формування коректності розпо-
ділу. 
6. Обчислення індексу складності тестових за-
вдань. Індекс складності - показник вимірюван-
ня легкості завдання тесту з урахуванням усіх 
правильних відповідей на нього, поданих екза-
менованими сильної та слабкої груп. Чим біль-
ший індекс складності, тим завдання легше. Ін-
декс складності 95, наприклад, говорить про те, 
що для 95% опитуваних відповідь на це завдан-
ня тесту не є важкою. Таке завдання несе в тесті 
тільки кількісне навантаження, і його слід  вилу-
чити при кінцевому підрахунку балів з іспиту 
[8]. 

Тестове завдання з низьким індексом склад-
ності є або надто складним, або невірно складе-
ним. У останньому випадку дистрактори і для 
сильних. і для слабких опитуваних здаються 
більш привабливими для вірної відповіді, ніж 
сама вірна відповідь. Таке завдання також слід 
вилучити при остаточному підрахунку балів, а 
при подальшому використанні ретельно його 
переглянути. 

Проте інколи, завдання з низьким індексом 
складності, яке складене, з точки зору комісії без 
похибок, можна використовувати, щоб відокре-
мити тих екзаменованих, які знають матеріал на 
"добре" та "відмінно". Ідеальним для завдання 
тесту вважається індекс складності 50...60, а 
прийнятними вважаються коливання від 30 до 
70 (%). Складність окремих завдань вказує на 
складність тесту в цілому. 

Необхідно відзначити, що даний метод мож-
на вважати покращеним статистичним методом, 
який також вимагає великої статистичної вибір-
ки. 

Підсумовуючи проведений аналіз необхідно 
відзначити базування усіх перелічених вище ме-
тодів на статистичних (розподіл правильних та 

неправильних відповідей) або логічних оцінках. 
Статистичні методи вимагають великої вибірки, 
а методи на основі структурного аналізу – су-
проводжуються суб’єктивністю. Тому необхід-
ним є створення адаптивно-структурного методу 
оцінки складності, що поєднував би переваги 
структурного аналізу та статистичних методів. 

 
Модель оцінки складності тестових за-

вдань та її ідентифікація 
Контроль знань за допомогою тестових за-

вдань полягає у представленні сукупності аль-
тернативних тверджень, серед яких необхідно 
вибрати вірні. 

Нехай тестові твердження описуються на-
ступним чином:  

{ }iNii AAO ,...1→ ,   (1) 
де iO  – основна частина тестового твердження, 

ijA – альтернативні специфікації тестового тве-
рдження, N – кількість альтернатив. 

Оскільки у більшості автоматизованих сис-
тем тестування використовуються тестові за-
вдання закритого типу (багато альтернативні та 
одноальтернативні) [2], то на першому етапі 
побудови оцінок складності тестових завдань 
розглянемо саме цей випадок. 

Вірна відповідь на закритий тест полягає у 
виборі вірних альтернатив із множини заданих. 
Цей вибір є найлегшим, коли вірні альтернати-
ви безпосередньо згадуються у тексті навчаль-
ного курсу і можуть бути відтворені з пам’яті. 
Складнішою є ситуація, коли правильні альтер-
нативи можуть бути встановлені лише на осно-
ві логічних суджень із положень навчального 
курсу. До найскладнішої ситуації відносимо 
випадок, коли правильне твердження не може 
бути виведене із положень навчального курсу, а 
його ідентифікація вимагає знань, отриманих із 
зовнішніх джерел. Сюди також віднесемо твер-
дження, достовірність яких можна встановити 
на основі надто довгого ланцюжка суджень, 
виходячи з положень навчального курсу. Оцін-
ку складності альтернатив за цим принципом 
здійснимо на основі показника документовано-
сті ijD : 
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де 1β  - градація документованості. 
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Експериментально встановлено також, що 
на складність ідентифікації альтернатив впли-
ває її достовірність (автентичність). Цей вплив 
пояснюється тим, що невірна альтернатива мо-
же бути розпізнана по одній із своїх компонент, 
а вірна альтернатива формується всією їх суку-
пністю. Відповідний показник складності аль-
тернатив ijA  - автентичність: 
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де 0α - оцінка сили впливу кількості заздалегідь 
невірних альтернатив на її складність, 2β  - 
градація автентичності. При цьому:  
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Вважаємо, що складність ідентифікації аль-
тернатив визначається взаємовпливом їх доку-
ментованості та автентичності, а складність 
ідентифікації твердження може зростати зі збі-
льшенням кількості альтернатив, при цьому 
вплив документованості та автентичності може 
бути нерівномірним і визначається їхніми гра-
даціями. 

В результаті отримуємо адитивно-
мультиплікативну модель складності твер-
дження. 

∑ ⋅=
→

j
ijiji βAβDβCS )()()( 21

*        (5) 

Оцінка складності твердження коректується 
за рахунок врахування негативного представ-
лення основної частини твердження: 
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де iINV  - показник, що характеризує негативне 
представлення основної частини тестового тве-
рдження. 

Необхідність корекції пояснюється тим, що 
у випадку негативного основного твердження 
всі його компоненти повинні сприйматися в су-
купності (оператор заперечення та пряме твер-
дження). В цьому випадку складність сприй-
няття твердження зростає на величину склад-
ності сприйняття правильної альтернативи, яка 

контролюється сукупністю правильних альтер-
натив. 

Із представлення функції складності (6) ви-
пливає, що мінімальна складність набору твер-
джень завжди більша 0. В той же час, з метою 
відновлення психологічної рівноваги суб’єкта 
тестування та виявлення випадків повної непід-
готовленості до тестування, в тестові набори 
рекомендується включати твердження зі склад-
ністю близькою до 0. Тому формулу (6) скорек-
туємо наступним чином: 

)()()( *
→→→

−= βMnCSβCSβCS ii ,          (8) 
де  

))((min)( *

)..1(

→

=

→
= βCSβMnCS iNi

.         (9) 

Експериментально складність може бути 
оцінена відносною частотою неправильних від-
повідей, яка належить інтервалу [ ]1;0 . Для оці-
нки складності тестів необхідно здійснити їх 
ранжування, що в основному узгоджується з 
даним критерієм. Тому частоти неправильних 
відповідей в експериментах можуть служити 
базою для ідентифікації моделі. З цією метою 
перейдемо від показників складності CS  до 
показника відносної складності RCS . 
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Відносній складності повинна відповідати 
відносна частота неправильних відповідей: 

MEA
EA

REA i
i = ,          (12) 

)(max
)..1( iNi

EAMEA
=

= ,  (13) 

де iREA - відносна частота помилкових відпові-
дей, iEA  - частота помилкових відповідей на  
i -ий тест, MEA  - максимальна частота помил-
кових відповідей. 

Процедуру ідентифікації здійснимо на осно-
ві співвідношення  

iii εREAβRCS +=
→

)( ,  (14) 
0≥iβ ,    (15) 

де iε  - похибка ідентифікації. 
Ідентифікація реалізується на основі алгори-

тму Левенберга-Марквардта із використанням 
процедури nlinfit в програмному середовищі 
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моделювання MatLab. При цьому застосовуєть-
ся метод дзеркальних відображень, що запро-
понований Ю.Піговським [9], який полягає у 
використанні iβ  замість iβ  в представлені 
(10). 

 
Чисельні експерименти 
Для підтвердження коректності описаного 

вище методу було проведено ряд чисельних 
експериментів.  

На рисунку 2 представлено чисельні резуль-
тати апроксимації відносних частот функцією 
складності. Методом структурної ідентифікації 
встановлено, що параметр оцінки сили впливу 
кількості заздалегідь невірних альтернатив 0α  
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Рис. 2. Апроксимація відносних частот функції 
складності (модельована відносна складність тесту 
(1), відносна частота помилок (2), відхилення 
прогнозованої складності від частоти (3)). 
 

доцільно покласти рівним 1. При цьому вектор 
коефіцієнтів ]28.116.0[=β

r
.Максимальне від-

хилення прогнозованої складності від частоти 
помилок становило 27%. Однак оскільки для 
контролю знань на практиці використовуються 
набори тестів, то інфомативною оцінкою відхи-
лення функції складності від частоти слід вва-
жати її середнє значення. Для цього випробову-
вання воно склало 11 %, що дозволяє викорис-
товувати побудовану модель для формування 
тестових наборів заданої складності з достат-
ньою для практики точністю.  

Проведено дослідження побудованої моделі 
на стійкість до обсягу вибірки. З цією метою з 
вибірки випадковим чином вилучалося 52% її 
обсягу. Встановлено, що для забезпечення стій- 
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Рис. 3. Порівняння функції складності для різних 
експериментів (модель складності за повною вибі-
ркою (1), модель складності за редукованою вибір-
кою (2), відхилення прогнозованої складності (3)). 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика різних методів оцінки складності тестових завдань 

Критерії порівняння 

№ 
п/п Методи оцінки Розмірність 

статистичної
вибірки 

Кількість фак-
торів, які 

впливають на 
складність 

Можливість для 
застосування ав-
томатизованої ге-
нерації тестів за-
даної складності

Основні недоліки 

1 
Метод оцінки на ос-
нові стохастичної тео-

рії тестів IRT 
>1000 1 - 

Велика вибірка, 1 фактор впливу 
на складність, висока 

розбіжність між емпіричними та 
модельними даними 

2 
Модифікований метод 

IRT на основі попе-
реднього тестування 

>100 2 - 
Необхідність попереднього тес-
тування, та залежність від його 

результатів  

3 Індекс складності >100 1 - Велика вибірка, залежність тіль-
ки від одного фактора 

4 Адаптивно-
структурний метод >20 2 + Складність початкового налаш-

тування параметрів моделі 
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кості моделі на порівняно невеликій вибірці се-
ред вилучених не повинно міститися спостере-
жень складність яких вище 50 %. На рисунку 3 
наведено типовий приклад результатів прове-
дення одного з таких експериментів. 

Інтервальна оцінка відхилення прогнозова-
ної складності для різних варіантів вибірок 
склала ]063.0009.0[ ,що підтверджує можли-
вість застосування даного методу для оцінки 
складності з невеликою інформаційною вибір-
кою. 

У таблиці 1 наведено результати порівняль-
ного аналізу методів оцінки складності тесто-
вих завдань зі створеним адаптивно-
структурним методом. У порівняні з існуючими 
методами, створений метод для налаштування 
моделі вимагає суттєво меншої вибірки. Однак 
суттєвою перевагою запропонованого методу в 
порівняні з іншими є те, що після налаштуван-
ня моделі можна оцінювати складність наново 
розроблених тестів для аналогічних навчальних 
курсів та студентських аудиторій без навчаль-
ного тестування. 

 
Висновки 
У статті висвітлено поняття складності тес-

тових завдань та ступінь її актуальності в суча-
них дослідженнях. Відзначено, що підвищення 
ефективності формування тестових завдань ви-
магає автоматизації цього процесу, що включає 
автоматизацію оцінки складності завдань. Про-
аналізовано існуючі методи оцінки складності 
тестових завдань, виділено їх переваги та недо-
ліки. 

Запропоновано адаптивно-структурний ме-
тод оцінки складності тестових завдань на ос-
нові показників документованості та автентич-
ності навчального матеріалу, який поєднує пе-
реваги статистичних та структурних методів. 
Адаптація методу вимагає навчальної вибірки 
незначного обсягу. Орієнтація методу на струк-
турні особливості тестів дозволяє використову-
вати його для генерації тестів заданої складнос-
ті в автоматизованих системах тестування. 
Ефективність запропонованого методу підтвер-
джена експериментально.  
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В статье рассмотрено понятие сложности тесто-
вых заданий и мера ее актуальности в современных 
исследованиях. Отмечено, что повышение эффек-
тивности формирования тестовых заданий требует 
автоматизации этого процесса, который включает 
автоматизацию оценки сложности заданий. Проана-
лизированы существующие методы оценки сложно-
сти тестовых заданий, выделены их преимущества и 
недостатки. Предложен адаптивно-структурный ме-
тод оценки сложности тестовых заданий на основе 
показателей документированности и аутентичности 
учебного материала, который объединяет преиму-
щества статистических и структурных методов. 
Ориентация метода на структурные особенности 
тестов позволяет использовать его для генерации 
тестов заданной сложности в автоматизированных 
системах тестирования. Эффективность предложен-
ного метода подтверждена экспериментально. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ФОРМУВАННЯ 
СИГНАЛЬНИХ  КОДІВ 

Викладені теоретичні основи та принципи формування сигнальних кодів, що використову-
ються для маніпуляції біт-орієнтованих потоків даних в інформаційних каналах комп’ютерних 
систем з врахуванням ступеня використання сигнальних просторів та форми сигналів, швидко-
сті передавання повідомлень та ступеня захисту від помилок. 

Theoretical bases and principles of forming of alarm codes, used for manipulation of bit-oriented 
flows of data in informative channels of the computer systems have been reviewed taking into account 
the degree of the use of alarm spaces and form of signals, speed of transferrableness of reports and 
degree of error defence. 

Вступ 
Широке застосування отримали системи пе-

редачі даних з оптичними каналами зв'язку, їх 
потенційні функціональні можливості способу 
передавання дискретної інформації забезпечу-
ють якісний та надійний цифровий оптичний 
зв'язок. 

Для виявлення помилок використовують 
стандартні методи на основі рекурентних над-
лишкових коректуючих кодів. 

Для того, щоб в даних, які передаються, не 
з'являвся код-прапорця виконується процедура 
біт-стаффінга після кожних п'яти одиниць, які 
потім вилучаються. В результаті код-фрейм має 
змінну довжину, що ускладнює процедуру ви-
явлення помилок і перевантажує трафік пере-
дачі даних. 

Тому задача вдосконалення методів коду-
вання є актуальна, особливо для оптичних ка-
налів зв’язку.  

 
1. Методологія формування та оцінки 

ефективності формування сигнальних кодів 
Методи цифрової обробки сигналів базу-

ються на зміні системних характеристик носіїв 
фізичного сигналу. Якщо ці зміни є неперервні, 
то цей метод називається модуляцією, якщо 
стрибкоподібно - маніпуляцією. В загальному 
випадку сигнал можна представити у вигляді 
функціоналу, формалізованого запису аналіти-
чного виразу в залежності від формалізованих 

параметрів [1,2]: 
Sx =  F (A, ψ, ω, t, ϕ) , 

де А - амплітуда сигналу; ψ - базисна функція; 
ω - частота в базисі; ϕ - фаза сигналу; t - час. 

Вказані 5 параметрів є основою для органі-
зації методів модуляції та маніпуляції в різних 
теоретико-числових базисах. 

 
1.1. Імпульсні методи маніпуляції 
Імпульсні методи маніпуляції сигналів най-

частіше використовують на низових рівнях 
комп’ютерних мереж, в цифровій телефонії, а 
також існуючих комп’ютерних системах з оп-
тичними ІК. В зв’язку з тим, що дані методи  

 
Таблиця 1. Методи одновимірної імпульсної мані-
пуляції.  
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Таблиця 2. Класифікація переваг та недоліків різних методів двомірної маніпуляції. 

 
використовують обмежену частину енергії на 
інтервалі тривалості сигналу, а також потребу-
ють широкої смуги частот в каналі зв’язку ефе-
ктивність їх недостатньо висока. 

Серед цих методів застосовують імпульсну 
та диференційно-імпульсну кодові модуляції 
[3,4].  

Порівняльний аналіз методів ефективності 
(переваг та недоліків) різних методів двовимір-
ної імпульсної маніпуляції сигналів поданий у 
табл. 2. 

Загальним недоліком всіх представлених 
одновимірних методів маніпуляції є широкий 
спектр сигналів, а також неефективне викорис-
тання сигнального вікна, що приводить до зни-
ження швидкості передавання інформації і зме-
ншення дальності передавання повідомлень. 

 
1.2. Потенціальні методи маніпуляції 
Широкого застосування в сучасних 

комп’ютерних системах набули також  потенці-
альні методи маніпуляції сигналу [3]. Дані ме-
тоди характеризуються підвищеною енергією 
сигналів, що передаються. Вони бувають двох 
типів: без самосинхронізації (потребують дода-
ткового каналу синхронізації) і з самосинхроні-
зацією (табл. 3). 

Серед перелічених методів, метод КТ-1 є 
найбільш ефективним, оскільки володіє насту-
пними позитивними якостями: 

1. Виключає повторення однакових 
ознак сигналів і забезпечує якісну бітову син-

хронізацію. 
2. Двократні повторення сигналів вико-

ристовуються в якості start-stop сигналів, що 
виключає необхідність формування прапорців 
на границях інформаційних масивів і біт-
стаффінгів у середині інформаційного масиву. 

Метод КТ -1 розроблений професором Ни-
колайчуком Я.М. [3] і успішно застосований в 
низових рівнях комп’ютерних систем в нафто-
газовій промисловості. 

 
Таблиця 3. Потенціальні методи маніпуляції. 

 
 
1.3. Квазітрійкові методи маніпуляції 

сигналів 
Загальний недолік проаналізованих методів 

маніпуляції є широкий спектр сигналів, як на-
слідок цього, відбувається зниження швидкості 
передавання інформації і високий рівень завад 

Метод 
маніпуляції 

Переваги Недоліки 

АЧМ (RZ) простий закон маніпуляції, сигнали 
однополярні 

низька енергія сигналу, відсутня самосинхро-
нізація 

АЧМ (RB) 
 

вдвічі більша енергія сигналу, по 
відношенню до методу RZ  

сигнал знакозмінний; загальний недолік для 
RZ і RB дрейф нуля в лінії зв'язку, що при-
зводить до зниження завадозахищеності від-
далених приймачів сигналу 

АЧМ (NZ) 
 

більш високий рівень серії бітової 
синхронізації 

сигнал знакозмінний 

АЧМ (RZB) 
 

синхронізація кожного біту, що пе-
редається 

АЧМ 
(RZ-F) 

 

самосинхронізація кожного біту да-
них 

АФМ 
(RB-FM) 

 

самосинхронізація і завадозахище-
ність 

ЧІМ (RB-M2FM) 
 

захист від пропадання імпульсів в 
лінії зв'язку 

 
 
 
 
загальним недоліком методів RZB, RZ-F, RB-
FM, RB-M2FM є використання малої кількості 
енергії сигнального простору 
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Таблиця 4. Порівняльні характеристики різних методів потенційних методів маніпуляції. 
Метод мані-
пуляції 

Переваги Недоліки 

NRZ – 1 забезпечує максимальну енергію сигналів, але 
відсутня бітова синхронізація 

дрейф нуля в лінії зв’язку 

NRZ – M забезпечує синхронізацію сигналів “1”  
MFM забезпечує фронтом наростанням або нарос-

тання нулів і передачу потенціалу 
синхронізація бітів фронтами наростання 
та спаду сигналу з фазовою маніпуляцією 

РЕ нуль передається фронтом спаду, а одиничка 
фронтом наростання 

ефективна бітова синхронізація 

FT висока завадозахищеність і самосинхронізація зміна швидкості передавання даних, 
дрейф нуля 

HP – IL характеризується самосинхронізацією, відсу-
тністю дрейфу нуля 

низька швидкість передачі даних при за-
даній смузі частот каналу зв’язку 

КТ – 1 максимальна швидкість передачі сигналів і 
самосинхронізація 

дрейф нуля; для ліквідації дрейфу сигна-
ли "0", "1" і сигнал "повторення" пере-
даються трьома частотами 

 
між каналом зв’язку. Тому доцільно викорис-
товувати методи квазітрійкової маніпуляції си-
гналів покращеної форми з вузьким спектром 
(табл.5) [5].  

 
Таблиця 5. Квазітрійкові методи маніпуляції сиг-
налів покращеної форми. 

 
 
Ефективність методу маніпуляції сигналу 

також залежить від реалізації блокової синхро-
нізації. 

При цьому аналіз ефективності методу ма-
ніпуляції сигналів з врахуванням блокової син-
хронізації можна вирахувати за допомогою на-
ступного виразу: 

Ke = (n+m)/n, 
де n – число біт-інформаційної кодової послі-
довності, m – число біт коду блокової синхро-
нізації. 

Серед методів маніпуляції найбільш широко 
використовується Манчестерський код, рис.1. 
[6]. 

 
Рис.1. Кодування сигналу на основі Манчестерсь-
кого коду. 

Аналіз рис.1 показує, що при передаванні 
байту даних (8 біт), в каналі є присутні ще 2 
байти двійкових сигналів – цей факт поясню-
ється тим,  що для передавання Манчестерсь-
ким кодом "1" і "0" використовуються не всі 
позиції сигнального простору. 

 
Рис.2. Представлення кодової послідовності з ви-
користанням бітів даних. 
 
З рис.2. видно, що дві позиції "00" і "11" в 

каналах зв'язку фактично не використовуються. 
Існують інші методи маніпуляції, де ці коди 

використовують для повторення нулів і оди-
ниць (рис.3), що підвищує ефективність пере-
дачі інформації [83]. 

 
Рис.3. Метод кодування КТ-1. ( С – синхронізація, 
f0 – частота передавання нулів, f1– одиниць, fс– 
синхронізації). 
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1.4. Частотні, фазові та амплітудно-
фазові сигнали, двовимірні та багатовимірні 
сигнальні простори 

Для порівняння ефективності різних методів 
маніпуляції необхідно виконати їх розрахунок 
на основі сигнальних моделей [6,7]. 

Представлення методів модуляції відбува-
ється в одиничному колі (рис.4). 

 
а)                                                           б) 

Рис.4. Сигнальне коло при амплітудній (а) та фазо-
вій модуляціях (б) (Si  Sj - сигнали в сигнальному 
просторі, dij - кодова відстань, Еі = Ri , Е - енергія 
сигналу). 
 
Чим більше dij тим ефективність методу мо-

дуляції більша (табл. 6). 
 
2. Сигнальні коди на основі теорії кодів 

Галуа 
Коди поля Галуа [8-10] за загальною класи-

фікацією відносяться до підкласу циклічних 
блокових кодів, які володіють всіма основними 
властивостями завадозахищених кодів. В бло-
кових кодах послідовність елементарних повід-
омлень розбиваються на блоки символів (B1, 
B2, B3, …, Bn) фіксованої довжини К, кожному 
з яких ставиться в відповідності певна комбіна-
ція символів кодового слова (b1, b2, b3, …, bn). 
Циклічні коди відносяться до класу системати-
чних кодів. Для даних кодів можна записати 
відповідний їм аналітичний вираз, чи деяке ло-
гічне співвідношення, яке визначається прави-
лами створення цих кодів. Найбільш зручною 
формою представлення циклічних кодів – ви-
користання алгебраїчного виразу [84] 

+×= −
−

1
1)( n

n xaxG

01
2

2 axaxa n
n +×++×+ −
− K , 

де а0 – аn-1 – числа, що дорівнюють «0» чи «1», 
які визначають відповідні значення розрядів 
кодових комбінацій. 

Таким чином дія над циклічними кодами 
зводиться до дії над відповідними математич-
ними виразами. Коефіцієнти однакових степе-
нів додаються за модулем 2. Дані коди є одни-
ми з найбільш досконалою упаковкою інфор-
мації. 

Таблиця 6. Систематизація сигнальних кіл при різ-
них ознаках сигнального вікна (М – число ознак 
сигнального вікна (число маніпуляцій)). 

M=2 

 
M=3 

M=4 

M=5 

 
 

M=6 

 
M=7 

 
M=8 

 
 

 
M=9 

 

Для генеруваня кодів Галуа використову-
ються неприводимі алгебраїчні багаточлени 
[11,12].  

Важливою перевагою кодової послідовності 
Галуа (КПГ) є їх проста генерація на основі ре-
курентного рівняння. Найпростіші ключі 
(табл.7) кодів Галуа описуються виразом: 

)1(1 −−+ ⊕= niii GGG  , 
де n – довжина кодона (рис.5), ⊕ - операція до-
давання “за модулем два”. 

При n=4 отримаємо код, показаний на рис.6. 
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Рис.5. Формування коду Галуа. 
 

 
Рис.6 Формування коду Галуа при n=4 (* - біт-
стаффінг). 
 
Коди поля Галуа належать до класу рекуре-

нтних кодів, які широко використовуються для 
захисту інформації від несанкціонованого до-
ступу [17]. 

 
2.1. Метод формування позиційно-

сигнального коду (ПСК) 
Суть методу безнадлишкового сигнального 

коду базується на  принципі створення таких 
кодів з можливістю виявлення та виправлення 
помилок, які не призводять до збільшення чис-
ла сигналів при передаванні біт-орієнтованих 
потоків даних.  

Суть методів безнадлишкового сигнального 
кодування з можливістю виявлення та виправ-
лення помилок полягає в тому, що при форму-
ванні такого класу кодів використовується до 
п’яти сигнальних ознак наступного типу: 
– фронт наростання __↑¯¯ ( ∧ ) ; 
– фронт спаду ¯¯↓__ (∨ ) ; 
– додатній потенціал  |▬▬| (+); 
– від’ємний потенціал  |▬▬| (–); 
– нульовий потенціал |▬| (S); 
Зауважимо, що всі ці ознаки різними способами 
використовуються в стандартних потенціаль-
них методах маніпуляції [3], при чому послідо-
вність бітів даних додатково модулюється ко-
дом поля Галуа (рис.7). 

Встановлено чотири можливих способи фо-
рмування такого класу кодів: 
– позиційно-сигнальний код (ПСК); 
– несиметричний рекурентний сигнальний код 
(НРСК); 
– рекурентний симетричний сигнальний код 
(РССК); 
– квазі-символьний сигнальний код (КССК). 
 

Табл.7. Таблиця ключів кодів Галуа 
 
Розрядність коду Ключ коду Галуа 

4 
41 xx ⊕  

5 
52 xx ⊕  

6 
61 xx ⊕  

7 
73 xx ⊕  

8 
83 xx ⊕  

9 
94 xx ⊕  

10 
103 xx ⊕  

11 
112 xx ⊕  

12 
12641 xxxx ⊕⊕⊕  

13 
13431 xxxx ⊕⊕⊕  

14 
141061 xxxx ⊕⊕⊕  

15 
151 xx ⊕  

16 
161231 xxxx ⊕⊕⊕  

17 
173 xx ⊕  

18 
187 xx ⊕  

19 
19521 xxxx ⊕⊕⊕  

20 
181 xx ⊕  

21 
212 xx ⊕  

22 
221 xx ⊕  

23 
235 xx ⊕  

24 
24721 xxxx ⊕⊕⊕  

25 
41 xx ⊕  

26 
7321 xxxx ⊕⊕⊕  

27 
6321 xxxx ⊕⊕⊕  

28 
41 xx ⊕  

29 
31 xx ⊕  

30 
7521 xxxx ⊕⊕⊕  

31 
71 xx ⊕  

32 
8731 xxxx ⊕⊕⊕  

 
Рис.7. Байт, який передається на основі кодової послідовності Галуа. 

111110101011101100111...00000
iкодон
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Введемо наступну систему подання сигна-
льних та кодових ПСК: 

G0
1 ⇒ «+» ; G0

0 ⇒ «–» ; 
Біт «нуль», який на сигнальному рівні коду-

ється в Галуа одиницею, подається сигналом +1 
і відповідним символом + в кодовому вигляді. 
Біт «нуль», який кодується в Галуа нулем, на 
сигнальному рівні, подано потенціалом -1, а в 
кодовому вигляді відповідним символом „–„. 

Біту «одиниця», який кодується в Галуа 
одиницею, відповідає фронт наростання на си-
гнальному рівні, або символ ∧. Біту «одиниця», 
який кодується в Галуа символом нуль, відпо-
відає фронт спаду на сигнальному рівні, або 
символ ∨ у кодовому вигляді. 

Формування ПСК коду показано в табл.8. 
На рис.8 представлена символіка розрядно-

позиційного сигнального коду Галуа, для пів-
байтових потоків даних, що відповідає потоку 
чисел або цифр. 

 
1     1     1     1                     0      0     0     0 
G1  G1  G0   G0                G1   G1  G0   G0 
↑    ↑     ↓     ↓                   +1   +1    -1    -1 
∧    ∧    ∨     ∨                      +     +      –     – 
Рис.8. Представлення сигнальних ПСК. 
 
При формуванні ПСК даним методом для 

виключення появи в кодах даних комбінацій 
Start/Stop – сигналів, останній формується у ви-
гляді трьохбітових послідовностей відповідно:   
Start – – –       Stop +++ 

Тобто число start/stop-сигналів повинно роз-

раховуватись згідно виразу: 
S = n-1, 

де n – розрядність кодону Галуа масиву даних, 
що передаються.  

Розглянемо ряд етапів досліджень запропо-
нованого методу ПСК, при зміні позиційно-
сигнального кодування даних, що передаються 
в ІК. 

Нехай формат даних, що передаються по ІК 
рівний 4-м бітам (n=4). Тоді код поля Галуа G2

2 

формується у вигляді послідовності 1100:  
              G       1   1   0   0 
          start       0   0   0   0     stop 
          – – –       +   +   –  –    +++     
Для 4-бітового повідомлення, яке передаєть-

ся існує m=24 комбінацій ПСК, які в сигналь-
ному та кодовому виді наведені в табл.8. 

Дослідимо вплив однократних помилок у 
всіх комбінаціях 4-бітового ПСК. 
Фактично при переході від двійкового коду до 
ПСК на сигнальному рівні формується четвір-
ковий код, який має об’єм N= 44 = 256 комбіна-
цій, з яких при передаванні даних використо-
вують 24 = 16 комбінацій. Тобто сигнальна над-
лишковість запропонованого методу на основі 
ПСК, у випадку коли однократні помилки не 
призводять до формування дозволених комбі-
націй, буде дорівнювати 1/16. 

Нехай передається двійковий код «0000», 
якому відповідає ПСК «++ – –», причому поми-
лка виникає в першому розряді. Тоді під впли-
вом завад в ІК можливе  формування  трьох  ко- 

 
Таблиця 8. Коректуючі властивості ПСК. 

 
Nп 

код даних start  
1 

 
1 

 
0 

 
0 

stop Кодове представлення даних 

0 0000 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ __ __ __ __ – – –   + +   – –   +++ 
1 0001 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ __ ↓ __ __ – – –   + +   – ∨   +++ 
2 0010 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ↓ __ __ __ – – –   + +   ∨ –  +++ 
3 0011 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ↓ ↓ __ __ – – –    + +   ∨ ∨   +++ 
4 0100 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ↑ __ __ __ __ – – –   + ∧   – –    +++ 
5 0101 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ↑ __ ↓ __ __ – – –   + ∧   – ∨    +++ 
6 0110 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ↑ ↓ __ __ __ – – –   + ∧   ∨ –   +++ 
7 0111 ¯¯ ¯¯ ¯¯ ↑ ↓ ↓ __ __ – – –   + ∧   ∨ ∨   +++ 
8 1000 ¯¯ ¯¯ ↑ ¯¯ __ __ __ __ – – –   ∧  +   – –   +++ 
9 1001 ¯¯ ¯¯ ↑ ¯¯ __ ↓ __ __ – – –   ∧ +   – ∨   +++ 

10 1010 ¯¯ ¯¯ ↑ ¯¯ ↓ __ __ __ – – –   ∧ +   ∨ –   +++ 
11 1011 ¯¯ ¯¯ ↑ ¯¯ ↓ ↓ __ __ – – –  ∧ +   ∨ ∨   +++ 
12 1100 ¯¯ ¯¯ ↑ ↑ __ __ __ __ – – –  ∧ ∧ – –    +++ 
13 1101 ¯¯ ¯¯ ↑ ↑ __ ↓ __ __ – – –  ∧ ∧  – ∨   +++ 
14 1110 ¯¯ ¯¯ ↑ ↑ ↓ __ __ __ – – –  ∧ ∧   ∨ –   +++ 
15 1111 ¯¯ ¯¯ ↑ ↑ ↓ ↓ __ __ – – –   ∧ ∧   ∨ ∨   +++ 
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Таблиця 9. Коректуючі властивості ПСК для 4-х біт даних. 
 
Nп Код  

даних 
Код 
ПСК 

Помилка в 
1-му розряді 

Помилка в 
2-му розряді 

Помилка в 
3-му розряді 

Помилка в 
4-му розряді 

0 0000 + +   – –  ■   +    – – 
 ∨   +    – – 
–   +   – – 

+   ■    – – 
+   ∨    – – 
+   –    – – 

+   +   ∧  – 
+   +   ■  – 
+   +   +  – 

+   +    – ∧ 
+   +    – ■ 
+  +    –  + 

1 0001 + +   – ∨ ■  +    – ∨ 
∨  +    – ∨ 
–   +   – ∨ 

+   ■    – ∨ 
+   ∨    – ∨ 
+   –    – ∨ 

+   +   ∧  ∨ 
+   +   ■  ∨ 
+   +   +  ∨ 

+   +    – ∧ 
      +   +   – ■ 

+  +    –  + 
2 0010 + +   ∨ – ■  +   ∨  – 

∨  +    ∨  – 
–   +   ∨  – 

+   ■    ∨  – 
+   ∨    ∨  – 
+   –    ∨  – 

+   +   ∧  – 
+   +   ■  – 
+   +   +  – 

+   +    ∨ ∧ 
+   +    ∨ ■ 
+   +    ∨  + 

3 0011 + +   ∨ ∨ ■  +   ∨  ∨ 
∨  +    ∨  ∨ 
–   +   ∨  ∨ 

+   ■    ∨  ∨ 
+   ∨    ∨  ∨ 
+   –    ∨  ∨ 

+   +   ∧  ∨ 
+   +   ■  ∨ 
+   +   +  ∨ 

+   +    ∨ ∧ 
+   +    ∨ ■ 
+   +    ∨  + 

4 0100 + ∧   – – ■  ∧   – – 
∨   ∧   – – 
–   ∧   – – 

+   ∨    – – 
+   ■    – – 
+   –    – – 

+   ∧   ∧ – 
+   ∧   ■ – 
+   ∧   + – 

+   ∧   – ∧ 
+   ∧   – ■ 
+   ∧   – + 

5 0101 + ∧   – ∨ ■  ∧   – ∨ 
∨   ∧   – ∨ 
–   ∧   – ∨ 

+   ∨    – ∨ 
+   ■    – ∨ 
+   –    – ∨ 

+   ∧   ∧ ∨ 
+   ∧   ■ ∨ 
+   ∧   + ∨ 

+   ∧   – ∧ 
+   ∧   – + 
+   ∧   – ■ 

6 0110 + ∧   ∨ – ■  ∧   ∨ – 
 ∨   ∧   ∨ – 
–   ∧   ∨ – 

+   ∨    ∨ – 
+   ■    ∨ – 
+   –    ∨ – 

+   ∧   ∧ – 
+   ∧   + – 
+   ∧   ■ – 

+   ∧   ∨ ∧ 
+   ∧   ∨ ■ 
+   ∧   ∨ + 

7 0111 + ∧   ∨ ∨ ■  ∧   ∨ ∨ 
∨   ∧   ∨ ∨ 
–   ∧   ∨ ∨ 

+   ∨    ∨ ∨ 
+   ■    ∨ ∨ 
+   –    ∨ ∨ 

+   ∧   ∧ ∨ 
+   ∧   + ∨ 
+   ∧   ■ ∨ 

+  ∧   ∨ ∧ 
+   ∧   ∨ + 
+   ∧   ∨ ■ 

8 1000 ∧ +   – – ∨  +    – – 
■   +    – – 
–   +   – – 

∧   ■    – – 
∧   ∨    – – 
∧   –    – – 

∧   +   ∧  – 
∧   +   ■  – 
∧   +   +  – 

∧   +    – ∧ 
∧   +    – ■ 
∧  +    –  + 

9 1001 ∧ +   – ∨ ∨  +    – ∨ 
 ■  +    – ∨ 
–   +   – ∨ 

∧   ■    – ∨ 
∧   ∨    – ∨ 
∧   –    – ∨ 

∧   +   ∧  ∨ 
∧   +   ■  ∨ 
∧   +   +  ∨ 

∧   +    – ∧ 
∧   +    – + 
∧  +    –  ■ 

10 1010 ∧ +   ∨ – ∨  +    ∨ – 
■  +    ∨ – 
–   +   ∨ – 

∧   ■    ∨ – 
∧   ∨    ∨ – 
∧   –    ∨ – 

∧   +   ∧  – 
∧   +   +  – 
∧   +   ■  – 

∧   +    ∨ ∧ 
∧   +    ∨ ■ 
∧   +    ∨  + 

11 1011 ∧ +   ∨ ∨ ∨  +   ∨  ∨ 
■  +    ∨  ∨ 
–   +   ∨  ∨ 

∧   ■    ∨  ∨ 
∧   ∨    ∨  ∨ 
∧   –    ∨  ∨ 

∧   +   ∧  ∨ 
∧   +   + ∨ 
∧   +   ■  ∨ 

∧   +    ∨ ∧ 
∧   +    ∨ ■ 
 ∧   +    ∨ + 

12 1100 ∧ ∧ – – ∨  ∧   – – 
■   ∧   – – 
–   ∧   – – 

∧   ∨    – – 
∧   ■    – – 
∧   –    – – 

∧   ∧   ∧ – 
∧   ∧   ■ – 
∧   ∧   + – 

∧   ∧   – ∧ 
∧   ∧   – ■ 
∧   ∧   – +  

13 1101 ∧ ∧  – ∨ ∨  ∧   – ∨ 
■   ∧   – ∨ 
–   ∧   – ∨ 

∧   ∨    – ∨ 
∧   ■    – ∨ 
∧   –    – ∨ 

∧   ∧   ∧ ∨ 
∧   ∧   ■ ∨ 
∧   ∧   + ∨ 

∧   ∧   – ∧ 
∧   ∧   – + 
∧   ∧   –  ■ 

14 1110 ∧ ∧   ∨ – ∨  ∧   ∨ – 
■   ∧   ∨ – 
–   ∧   ∨  – 

∧   ∨   ∨ – 
∧   ■    ∨ – 
∧   –    ∨ – 

∧   ∧   ∧ – 
∧   ∧   + – 
∧   ∧   ■ – 

∧   ∧   ∨ ∧ 
∧   ∧   ∨ ■ 
∧   ∧   ∨ + 

15 1111 ∧ ∧   ∨ ∨ ∨  ∧   ∨ ∨ 
■   ∧   ∨ ∨ 
–  ∧   ∨ ∨ 

∧   ∨   ∨ ∨ 
∧   ■    ∨ ∨ 
∧   –    ∨ ∨ 

∧   ∧   ∧ ∨ 
∧   ∧   + ∨ 
∧   ∧   ■ ∨ 

∧   ∧   ∨ ∧ 
∧   ∧   ∨ + 
∧   ∧   ∨ ■ 
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дів із наступним синдромом невиявленої поми-
лки: 

1. ∧  +   – –                                ■   +   – –, 
2. ∨ +   – –                 ⇒           
3. –  +   – –                                 

де символ ■ – відповідає можливій появі сим-
волу ∧ . 

При цьому однозначно виявляється помилка 
в першому розряді, типу ∨ + оскільки після 
старту не існує правильної комбінації, яка не 
містить двох послідовних символів + + або 
двох символів ∧ ∧. Аналогічно виявляється по-
милка при наявності комбінації – +. 

Введемо помилку в другому розряді, 4-
бітового коду даних: 

1. +   ∧ – –                                   +  ■    – –. 
2. +  ∨    – –              ⇒              
3. +  –    – –                                   
Оскільки двох таких стартових комбінацій 

нулів в базисі Галуа не існує, то помилка одно-
значно не виявляється лише в одному випадку. 

Введемо помилку в третьому розряді даних: 
1. +   +   ∧ –                                    
2. +   +   ∨ –                ⇒             + +   ■ –. 
3. +  +   +  –                                    
У третьому розряді даним кодом ПСК поми-

лка не виявляється теж в одному випадку. 
Введемо помилку в четвертому розряді: 
1. +   +    – ∧                                   
2. +   +    – ∨               ⇒             + +  –  ■. 
3. +   +   –  +                                  
Аналогічно, як і в попередньому випадку не 

виявляється одна помилка. 
Результати досліджень можливості виявлення 
однократних помилок для всіх кодових ком-
бінацій даних від 0000 до 1111 приведені в 
табл. 9.  
Розглянемо приклад можливості виявлення 

помилок при формування ПСК даних довіль-
ної довжини N = 2k, k = 2,3,…, при викорис-
танні кодів Галуа типу G2

2, G2
3, G2

4,…, G2
k. 

   G2
2 = 1100… 

   G2
3 = 11101000… 

   G2
4 = 1111010110010000… 

      G2
10 = 1111111111010101010110011… 

В табл.10 показано приклади формування 
ПСК для різних кодових комбінацій даних. 

В табл.11 показано приклади невиявлених 
помилок в ПСК при різних модулючючих ко-
дах Галуа: G2

3, G2
4, з якої видно, що число не-

виявлених помилок також становить 25%. 

Таким чином при формуванні інформацій-
них повідомлень на основі ПСК незалежно від 
довжини об’єму масиву даних та різних моду-
люючих кодів Галуа ймовірність виявлення 
помилок постійна і число невиявлених помилок 
становить 25%. Позитивною характеристикою 
ПСК є можливість виявлення та в окремих ви-
падках виправлення помилок типу «стирання» 
та «вставок» бітів, які можуть виникати під 
впливом мультиплікативних завад. Функціона-
льним обмеженням є відсутність можливості 
визначення числа нулів та одиниць в блоці да-
них. 

 
2.2 Несиметричний рекурентний сигна-

льний код  (НРСК) 
Запропонований автором в роботі [13] прин-

цип формування НРСК полягає в тому, що по-
слідовність нулів, які передаються в пакеті да-
них нумеруються рекурентним кодом Галуа 
G2

k. Причому біт Галуа “1” передається спадом, 
тобто маніпуляційним сигналом “10”, а нулі бі-
тів Галуа передаються сигналом “00”. Для пе-
редачі одиниць використовують наростання ім-
пульса. В результаті такого способу формуван-
ня сигналів виникає можливість виявлення по-
милки при передаванні даних (рис.9). 

Сигнальний код GK02, внаслідок викорис-
тання сигналів фронту спаду для одиничних бі-
тів коду Галуа, забезпечує кращу бітову син-
хронізацію по відношенню до сигнального коду 
GK01, в якому використовуються тільки потен-
ціальні сигнали.  

Крім того, викладений принцип сигнального 
кодування даних в базисі Галуа, як видно з 
табл.12, характеризується функціональним об-
меженням, яке полягає в тому, що при повто-
ренні нулів і їх кодуванні в базисі Галуа потен-
ціальними сигналами «-1» відсутня бітова син-
хронізація. Тому для реалізації ефективної бі-
тової синхронізації запропоновано модифіка-
цію НРСК на основі використання зміни поте-
нціалу «-1» на потенціал «+1» при однократно-
му повторенні Галуа кодованих послідовностей 
нулів і кодуванню одиниць Галуа фронтом спа-
ду. 

В табл.12 наведений приклад модифіковано-
го методу безнадлишкового сигнального коду-
вання з бітовою синхронізацією інформації в 
базисі Галуа, на основі НРСК кодів, який хара-
ктеризується ефективною блоковою і бітовою 
синхронізацією, а також можливістю виявлення 
та виправлення  помилок  типу  зміни  значення  
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Таблиця 10. Формування ПСК при різних кодових комбінацій довжини даних. 

 
 

 
Рис.9. Метод  формування  нулів G2

3
  в потоці даних. 

 
Таблиця 11. Метод сигнального кодування двох байт даних, з використанням кодової послідовності Галуа G2

3 
(11101000). 

 
 

Примітка: В табл.11 введені наступні позначення.: Д- дані, які передаються; SК – сигнальний код каналу зв'я-
зку (Манчестерський код); SК1–сигнальний код передавання "1" в каналах зв'язку; G(0) – код Галуа, який нуме-
рує нулі; SК01 – сигнальний код нулів, коли біт- Галуа "1" передається кодом "11", а біт-Галуа "0" передається 
кодом "00"; SК02 – сигнальний код нулів, коли біт-Галуа "1" передається "10", а "0" —> "00"; GK01 – сигнальні 
коди маніпуляції, в яких нулі нумеруються кодом Галуа; GK02 –  сигнальні коди маніпуляції в яких нулі нуме-
руються кодом Галуа за спадом імпульсу.  
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Таблиця 12. Метод безнадлишкового кодування 4 байт даних в базисі Галуа, на основі НРСК кодів з бітовою син-
хронізацією. 

 
 

біту на протилежний, а також стирань та вста-
вок бітів внаслідок кодових завад.  

При застосуванні безнадлишкового методу 
сигнального формування даних з захистом від 
помилок на основі кодів поля Галуа структура 
фрейму має вигляд, представлений на рис.10. 

 

 
Рис.10. Структура фрейму протоколу G1. 
 
Згідно структури фрейму протоколу G1, 

оцінку надлишковості передавания даних роз-
раховуємо за формулою: 

Кн (G1) = (4 +2k ⋅8) / KФС ⋅2k ⋅8, 
де КФС (G1) = 0.75 .   

Приклад реалізації протоколу G1 в сигналь-
ному просторі ±1 показано на рис.11. 

 
2.3 Симетричний рекурентний сигналь-

ний код (СРСК) 
Функціональними обмеженнями модифіко-

ваного НРСК є відсутність визначення числа 
нулів у блоці даних в тому випадку, коли дов-
жина модуляційного коду Галуа є менша від 
довжини коду даних. 

Другою модифікацією НРСК є використання 
коду Галуа для одночасного симетричного сиг-
нального формування нулів і одиниць потоку 
даних, при чому об’єм коду Галуа відповідає 
об’єму даних, що передаються. 

В табл.13 показані приклади формування 
сигналів даної модифікації СРСК, при N=24, де 
сигнали +1 та -1 нульових позицій коду Галуа 
формуються таким чином, щоб виключити по-
вторення плюсів і мінусів та забезпечити сим-

вольну синхронізацію. Тут SK і СК – відповід-
но сигнальні і символьні коди. 

З табл.13 видно, що в блоці даних об’ємом 
N=24 завершення послідовності нулів відпові-
дає коду Галуа 1010 і завершується символами 
∨+ ∨+, тобто N=7, згідно G2

4. А завершення по-
слідовності одиниць в коді Галуа відповідає 
символам  ∧– ∧ ∧, тобто коду Галуа 1011, N=9. 

 
Таблиця 13. Формування сигналів модифікованим 
РРСК, при N=24. 

 
 
Недоліком даного способу формування сиг-

нального коду є недостатньо ефективна симво-
льна (бітова) синхронізація при повторенні по-
тенціальних сигналів +1 або -1. 

Таким чином СРСК забезпечує ефективне 
симетричне кодування у вигляді кодів Галуа 
послідовності нулів і одиниць блоку даних з 
однозначним визначенням їх числа N0+N1=N, 
яке може бути використане для виявлення та 
виправлення помилок після передавання даних 
в ІК комп’ютерних системах. 

Рис.11. Структура протоколу G1 в сигнальному просторі ±1. 
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3. Теоретичні основи оцінки ефективності 
сигнальних кодів 

Ефективність різних методів маніпуляції 
можна оцінити на основі виразу [8]. 

 
2

logmin 2

Ec

Mdk
α ijФ

C
⋅⋅

= , 

де dij – кодова відстань між маніпульованими 
сигналами, М – число ознак маніпуляції, Ес – 
середня енергія сигналу, Кф – коефіцієнт форми 
сигналу, який залежить від базисної функції 
(табл.14).  

Ес розраховується за формулою: 

∑
=

=
M

i
ic sE M 1

1
, 

В оптичних каналах використовуються ви-
ключно дворівневі сигнали S0= 0; S1 = +1. 

Тому dij = 1; Ес= 0+1/2 = 0,5. 
Ефективність методів маніпуляції залежить 

лише від форми сигналів КФ. 
 

Таблиця 14. Значення коефіцієнта форми сигналу. 
Форма сигналу Коефіцієнт 

форми сигналу 

 
Кф = 1 

 
Кф = 0,7 

 
Кф = 0,5 

 
Кф = 0,9 

Таблиця 15. Сигнальні вікна оптичних сигналів 
маніпуляції різних форм. 

 

Дані аналізу ефективності методів маніпу-
ляції в залежності від форми сигнального вікна 
представлено у таблиці 15 [6]. 

Для підвищення завадозахищеності оптич-
них каналів зв'язку необхідно використовувати 
широкосмугові сигнали на основі наступних 
випадкових послідовностей:  
• ШПС (шумоподібні сигнали ) [14-16]; 
• М-послідовності (послідовності довжини 

максимуму) [16]; 
• коди Баркера [17]; 
• модифіковані коди Баркера [18];  
• двомірні коди Баркера [19]. 

 
Висновки 
Проведені дослідження методики сигналь-

ного кодування даних на основі коду Галуа з 
використанням рекурентних кодів, в оптичних 
сигналах у відкритих лініях зв’язку, показують, 
що можливості оптимізації та покращення ефе-
ктивності методу передачі даних можуть бути 
реалізовані на основі безнадлишкового коду-
вання даних, при використанні сучасних мето-
дів цифрової обробки сигналів. Даний метод 
дозволяє застосовувати невикористані біти для 
ефективнішого обміну даними. 
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Изложены теоретические основы и принципы 
формирования сигнальных кодов, которые исполь-
зуются для манипуляции бит-ориентированных по-
токов данных в информационных каналах компью-
терных систем с учетом степени использования сиг-
нальных пространств и формы сигналов, скорости 
передачи сообщений и степени защиты от ошибок. 
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ВИКОРИСТАННЯ  НЕЙРОННИХ  МЕРЕЖ  В  СИСТЕМАХ   
УНІФІКОВАНИХ  ПОЄДНАНИХ  КОМУНІКАЦІЙ 

В статті розглянуто приклад оптимізації технологічних процесів телекомунікаційних техно-
логій. Пропонується розв’язок важкоформалізованої задачі вирішення оптимального інформа-
ційного обміну. Дана задача розв’язується за допомогою штучних нейронних мереж 

The example of optimization of technological  processes of  telecommunication technologies is 
reviewed in the paper. Solution of difficult formalizing task for optimal information exchange is pro-
posed. This task is solved on the bases of artificial neural networks.  

Ріст інформаційних потоків, що спричине-
ний, перш за все, глобалізаційними процесами 
сучасного світу, поставив відповідні вимоги до 
сучасної Глобальної Інформаційної Інфрастру-
ктури (ГІІ) як у плані розвитку індустріальної 
складової (розвиток комп’ютерних мереж, ви-
робництво їх технічних засобів), так і в розвит-
ку  інтелектуальних процесів, зокрема, в техно-
логічній оптимізації, ефективному використан-
ні існуючих інформаційних ресурсів тощо [1-2]. 
Найбільш яскравим прикладом оптимізації 

технологічних процесів телекомунікаційних 
технологій, як основного атрибуту сучасної ін-
формаційної інфраструктури, є система уніфі-
кованих поєднаних комунікацій (СУПК).    
У даному випадку під уніфікованою систе-

мою розуміють поєднання результатів: СУПК - 
це, перш за все, система, у якій всі комуніка-
ційні засоби об’єднані в універсальну систему 
зв’язку, де можливе надійне з’єднання будь-
яких користувачів даної системи в будь-який 
час і з будь-якого місця для обміну інформаці-
єю. Метою уніфікованої системи є спрощення 
бізнес-процесів через спрощення спілкування 
між людьми. Характерною рисою СУПК є зда-
тність, що дозволяє двом і більше користува-
чам використовувати кілька способів встанов-
лення зв'язку й передачі інформації. 
Співробітники, партнери та клієнти для спіл-

кування один з одним використовують непе-
редбачувану кількість комбінацій каналів зв'яз-
ку різного типу: телефон, голосова та електро-
нна пошта, обмін факсимільними і миттєвими 
повідомленнями, спілкування через Інтернет, 
мультимедійні конференції, SMS, MMS і т. і. 

Маємо розподілену систему, що підтримує різ-
ні середовища доступу. У загальному, сучасний 
стан комунікацій можна охарактеризувати як 
деякий комунікаційний хаос. У нас занадто ба-
гато пристроїв і занадто багато типів зв'язку, 
які постійно доводиться обирати. Інколи, на-
приклад, відповідь на відправлене повідомлен-
ня голосовою поштою можна чекати дуже дов-
го, або не дочекатись взагалі. Якщо ж  відпра-
вити e-mail тому самому абоненту у робочий 
час, то цілком вірогідно отримати відповідь че-
рез півгодини. Втім, так буває не завжди. Деякі 
користувачі активніше працюють не з електро-
нною, а з голосовою поштою. Якщо нам потрі-
бно зателефонувати, відразу виникає ряд пи-
тань: на який номер телефонувати - фіксований 
чи мобільний? Варіантів безліч, і вибір зале-
жить від особистих переваг кожного. У резуль-
таті виникає таке поняття, як комунікаційний 
хаос. Кожний спілкується, як йому заманеться, 
і всім потрібно встигати за постійним оновлен-
ням асортименту засобів і технологій зв'язку.  
Дослідження показують, що половина спів-

робітників регулярно використовує різні спосо-
би зв'язку з колегами, проте в кожному п'ятому 
випадку їм не вдається уникнути затримок і за-
пізнень. До того ж у більшості компаній як і 
раніше зберігаються різнорідні комунікаційні 
системи, які використовуються як для внутріш-
нього, так і для зовнішнього зв'язку. 
Ряд компаній використовує ізольовані кому-

нікаційні системи, не пов'язані одна з іншою. 
Одна система, наприклад, використовується 
для голосового зв'язку, інша – для електронної 
пошти і т.п. Ця ситуація досить неефективна з 
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погляду користувачів. Крім того, вона дорого 
обходитися компаніям, яким доводити підтри-
мувати безліч різних мережевих платформ.  
Одним зі шляхів вирішення даної проблеми є 

застосування системи, яка б в певний момент 
часу визначала для пари (чи групи) абонентів 
оптимальний спосіб інформаційного обміну. 
Наприклад, коли в певний час коло користува-
чів задіяне у відео- чи аудіо-конференції, вхідні 
телефонні дзвінки не бажані, а в деяких ситуа-
ціях і не допустимі. Це ж стосується й обідньої 
перерви, коли працівник недостатньо сконцен-
трований на виробничому процесі.  
Така система, мала б включати в себе індиві-

дуальний розклад роботи кожного користувача, 
виходячи з якого, відбувався б відбір оптима-
льного виду комунікацій для інформаційного 
обміну певних користувачів в певний момент 
часу. 
Сучасні офісні телекомунікаційні системи, 

побудовані як на базі ІР РВХ так і на 
комп’ютерних системах, що є спрощеними мо-
делями СУПК, реалізують вищезазначені фун-
кції. Користувач самостійно може перевести 
вхідний дзвінок на мобільний телефон, чи на 
інший номер, активізувати голосову пошту з 
автовідповідачем, перевести вхідні повідом-
лення по E-mail і багато інших функцій. 
Індивідуальний розклад роботи реалізову-

ється в даних системах, шляхом введення інди-
відуальних користувальницьких профілів тощо.   
Проте, як показує практика, навіть в най-

більш «просунутому» абонентському середо-
вищі дані можливості якщо і використовують-
ся, то лише, в основному, на рівні переадресації 
дзвінків, активізації функції «DND» («Do Not 
Disturb» – «Не турбувати») тощо. 
На рис.1 представлена блок-схема, де пропо-

нується використання системи підтримки при-
йняття рішень (СППР) в комплексі з системою 
управління універсальної комутаційної системи 
(УКС), як основного компонента уніфікованих 
(поєднаних) комунікацій.  
У даному дослідженні пропонується викори-

стання системи прийняття рішень (СППР), по-
будованої на базі теорії штучних нейронних 
мереж (ШНМ) в комплексі з системою управ-
ління. Дана система могла б навчатись, виходя-
чи зі статистики існуючих з’єднань – їх виду, 
тривалості, залежності виду та тривалості від 
часу доби, тощо. Навчаючись, система через 
комунікатори може пропонувати таким чином, 
оптимальний вид з’єднання для пари чи групи 

користувачів. Переваги такої системи очевидні 
– вона абсолютно масштабована, автономна і 
головне – самовідновлювальна. 
До недоліків системи можна віднести, зви-

чайно, неточність, проте дане питання лежить в 
площині роботи самої ШНМ, як комплексної 
складової основного компонента УКС. 

 

К1 УКС

СППР

A1

К2A2

КnAn

 
Рис. 1. Узагальнена блок-схема використання 
СППР в СУПК 
 
На рис.2  в табличній формі представлена 

спрощена модель УКС уніфікованих комуніка-
цій. Модель представлена трьома абонентами. 
Для спрощення множина способів передачі ін-
формації представлена чотирма основними ви-
дами, хоча, як відомо, більш повна досконаліша 
модель повинна мати у наявності усі відомі 
способи комунікацій, включаючи їхнє комбіна-
торне застосування. 
Відрізок часу, при якому шукана функція 

приймає певне значення, лежить в діапазоні 24 
годин, а його розмір визначається комбінацією 

mn XX .    
У нашому випадку: 

31...XX  – множина абонентів УКС ; М – шу-
кана  множина,  що  визначає оптимальний спо- 

 
 1X  2X  3X  

1X  0 М М 

2X  М 0 М 

3X  М М 0 
 
Рис.2. Табличне представлення спрощеної моделі 
УКС СУПК. 
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сіб передачі інформації між двома (в даному 
випадку) користувачами. 
Множину  М можна представити у вигляді : 
                             },{ YM t∆= ,                      (1)  

де 12 ttt −=∆  - відрізок часу в добовому діапа-
зоні, тобто : 

                      .)(1440max
0min2,1 хвTt =

== .              (2) 
Y – множина значень способу передачі інфо-

рмації, яка може набувати наступних значень : 
                    ),...,,,{ 321 kYYYYY = ,                 (3)   

де 1Y  – телефонний дзвінок на стаціонарний 
службовий телефон; 2Y  – телефонний дзвінок 
на мобільний телефон; 3Y  – передача інформа-
ції по E-mail; 4Y  – SMS-повідомлення; kY  – 
інші способи обміну інформацією.   
Таким чином, щоб перейти від зазначеної  

табличної моделі УКС до моделі, що містила б  
в собі механізм розв’язку задачі, необхідно 
представити зазначені вище атрибути, що бу-
дуть пов’язані певними залежностями.  
На рис. 3 представлено схематичну реаліза-

цію механізму оптимізації задіювання певних 
способів інформаційного обміну для довільної 
комбінації пари абонентів шляхом вилучення 
виокремлених користувачів, для котрих, мож-
ливо, необхідний «жорсткий» індивідуальний 
розклад.  
Виходячи з табличного представлення (рис. 

2), кількість комбінацій, тобто кількість вхід-
них векторів для такого механізму визначати-
меться за формулою: 

)( bnm XXXM ∪∪= ,               (4) 
де nm XX ∪  – усі можливі комбінації пари 
абонентів інформаційного обміну; bX  - кіль-
кість виокремлених користувачів (можуть бути 
користувачами КС, але не охоплені СППР). 
Якщо ∑ X  – загальна кількість користува-

чів зазначеної комутаційної системи, то: 
∑−∪= XXXX nmb . 

Схематична модель (рис. 3) включає в себе 
механізм оптимізації задіювання способів ін-
формаційного обміну (СІО), як основної скла-
дової даної структури. Незважаючи на те, що 
дана модель передбачається масштабованою, 
для роботи механізму оптимізації необхідне пе-
вне обмеження. Дане обмеження може розгля-
датись як постійна величина, наприклад, час 
навчання нейронної мережі ( нT ).    

                                                 

     Механізм
    оптимізації
    задіювання
       способів
інформаційного
        обміну

     Виокремлені
      користувачі

Множина
 значень

Види (способи) інформаційного обміну

 Граничне
“апаратне
обмеження”

. . .

. .
 .

kmn YXX

mnXX
mn ≠

1Y 2Y 3Y kY

 
                             
Рис.3.  Схематична модель механізму оптимізації 
способів інформаційного обміну 

 
Модель визначає також таке поняття, як «ви-

окремлені користувачі». Це можуть бути або-
ненти, що мають специфічний режим роботи 
(головний менеджер, служба внутрішньої без-
пеки тощо). Блок mn XX  визначає вхідний век-
тор для функціонування блоку оптимізації і ра-
зом зі значеннями Y формує набір комбінацій 
певних користувачів та відповідних СІО. Добу-
ток kmn YXX ∪∪  є вихідною величиною та  
характеризує конкретний СІО для пари абонен-
тів в певний момент часу. 

 
Висновок 
Задача пошуку оптимального виду інформа-

ційного обміну є складною, важкоформалізова-
ною задачею, так як конфігурація інформацій-
ного обміну носить характер, який важко пе-
редбачити і описати відомими математичними 
методами, що використовуються в телекомуні-
каціях, (теорія телетрафіка (ТТ), системи масо-
вого обслуговування (СМО) чи Марковські мо-
делі (ММ) тощо).  
Автори пропонують розв’язок даної задачі 

реалізувати за допомогою штучних нейронних 
мереж. 
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В статье рассмотрен пример оптимизации техно-
логических процессов телекоммуникационных тех-
нологий. Предлагается решение трудноформализи-
рованной задачи оптимального информационного 
обмена. Данная задача решается при помощи штуч-
ных нейронных сетей. 
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АЛГОРИТМЫ  АДАПТИВНОЙ  ОПТИМИЗАЦИИ 
СТРУКТУРЫ ВХОДНОГО  БУФЕРНОГО  ПУЛА  
МАРШРУТИЗАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ  СЕТИ 

Предложены алгоритмы оптимального распределения ограниченного размера памяти по 
буферам входного пула маршрутизатора компьютерной сети, что минимизирует средние поте-
ри через блокирование входов, в условиях изменения этого размера и колебания параметров 
потоков. 

Algorithms of optimal distribution of limited memory on buffers of computer network router input 
pool are suggested. Algorithms minimize mean losses resulting from buffer blockade under the condi-
tions of memory and flow fluctuations. 

Введение  
Одной из функций маршрутизатора компь-

ютерной сети является прием сообщений (паке-
тов, кадров и т.п.) из известного числа входных 
каналов и помещение их в соответствующий 
определенному направлению буфер с целью 
дальнейшей обработки и продвижения по сети 
в сторону адресата. Если буфер уже заполнен, 
то прием по этому направлению блокируется, и 
возникают потери, связанные с фактом блоки-
ровки. На реализацию множества входных бу-
феров (часто это множество называют входным 
буферным пулом) выделяется область памяти 
известного ограниченного объема. Задача за-
ключается в таком распределении этой памяти 
по входным буферам, которое минимизировало 
бы суммарные потери из-за блокировок.  

Известные методы решения этой задачи 
предполагают, что как объем памяти, так и па-
раметры входных потоков не изменяются в те-
чение всего периода функционирования мар-
шрутизатора, так что соответствующее распре-
деление памяти рассчитывается один раз и ос-
тается фиксированным на все указанное время. 
Однако это предположение на практике оправ-
дывается далеко не во всех ситуациях [1].  

Целью данной статьи является разработка 
алгоритмов, которые бы определяли стартовую 
(начальную) оптимальную структуру распреде-
ления памяти по входным буферам и в процес-
се дальнейшего функционирования маршрути-
затора корректировали ее при изменениях па-
раметров потоков и самого объема памяти.  

 

Постановка задачи и алгоритмы оптими-
зации 

Задачу оптимального распределения памяти 
сформулируем сначала в «статической» поста-
новке следующим образом. Пусть маршрутиза-
тор располагает некоторым множеством из n 
областей памяти (входных буферов) емкостью 

ix  единиц, ni ,,1K= . Буфер i обслуживает i-е 
входное направление (канал), откуда поступает 
в общем случайный поток кадров известной 
интенсивности iλ . Если все ix  мест в буфере 
заполнены, он блокируется. Известен штраф ic  
за блокировку одного кадра, выраженный в не-
которых стоимостных единицах. Эффектив-
ность распределения ),,,,( 1 ni xxxx KK=  мест 
по буферам оценивается общим ожидаемым 
штрафом )(xF ,  

 ∑
=

λ=
n

i
iii xpcxF

1
)()( ,  (1) 

где )(xpi  – вероятность блокировки i-го буфе-
ра. Известна общая емкость m буферного пула. 
Требуется выбрать распределение x, миними-
зирующее штраф )(xF при условиях 

 mx
n

i
i ≤∑

=1
,  (2) 

 nixi ,,1,,1,0 KK == .  (3) 
В дальнейшем распределение x, удовлетво-

ряющее условиям (2) и (3), будем называть до-
пустимой структурой буферного пула, а допус-
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тимую структуру, минимизирующую штраф 
(1) – оптимальной структурой. 

Задача поиска оптимальной структуры в по-
становке (1)-(3) – это задача целочисленного  
программирования, в которой зависимости 

)(xpi  могут быть заданы в виде аналитических 
функций целочисленного вектора x, либо в таб-
личном виде, на основе результатов имитаци-
онного моделирования процессов в конкретной 
ситуации. В любом случае естественно предпо-
ложить, что все )( ii xp  – неубывающие функ-
ции числа ix  мест в i-м буфере, т.е., в частно-
сти, справедливы неравенства 
    ≥+ ),,1,,( 1 nii xxxp KK  
    ),,,,( 1 nii xxxp KK≥ ,  (4) 

 ni ,,1K= . 
Из (4) следует, что оптимальная структура x 

находится на границе n-мерной целочисленной 
решетки (2), и тогда условие (2) можно заме-
нить на равенство 

 mx
n

i
i =∑

=1
.  (5) 

Далее поиск оптимальной структуры будем 
вести в целочисленном пространстве, опреде-
ляемом ограничениями (3) и (5).  

Сама процедура поиска заключается в по-
следовательном применении двух алгоритмов: 
алгоритма инициализации, с помощью которо-
го определяется начальная (стартовая) опти-
мальная структура буферного пула, и алгоритм 
коррекции, изменяющего, в случае необходи-
мости, эту структуру при изменении объема m 
пула, параметров потоков сообщений, характе-
ристик кадров, скорости их обработки маршру-
тизатором и т.п. Алгоритм инициализации, по 
существу, решает задачу минимизации функ-
ции (1) при условиях (3) и (5). Он запускается в 
начале функционирования маршрутизатора. 
Алгоритм коррекции запускается либо перио-
дически, либо по сигналам от контрольно-
измерительного модуля маршрутизатора при 
изменениях вышеуказанных величин. Вопрос о 
выборе временного интервала для коррекции в 
случае периодического контроля – это отдель-
ная оптимизационная проблема и здесь не рас-
сматривается. 

Ниже изложены формулировки алгоритмов. 
Алгоритм инициализации 
Начало. 
1. Ввод параметров ),,( 1 ncc K , ( )nλλ ,,1 K , 

m и функциональных (аналитических либо таб-
личных) зависимостей )(),(1 xpxp nK .  

2. Ввод начальных значений компонентов 
структуры ( )nxxx ,,1 K=  и рабочей переменной 
y: 0=ix  для ni ,,1K= ; y=0. 

3. Проверка условия my = . При его выпол-
нении – переход к п.6. Иначе – переход к п.4. 

4. Отыскание индекса k, соответствующего 
равенству: 

 { })(max)(
1

xRxR j
nj

k
≤≤

=  

где 

( )
( )],,,1,,

,,,,[)(

1

1
1

nji

n

i
njiiij

xxxp

xxxpcxR

KK

KK

+−

−λ= ∑
=  

5. Выбор следующего приближения к опти-
мальной структуре: 

1:;1: +=+= yyxx kk . 
Переход к п. 3. 
6. Вывод стартовой оптимальной структуры 
( )nxxx ,,1 K=  и соответствующего ей значения 

штрафа )(xF , вычисляемого по формуле (1). 
Конец. 
 
Алгоритм коррекции 
Начало 
1. Ввод ),,( 1 ncc K , ( )nλλ ,,1 K , m, функцио-

нальных зависимостей )(),(1 xpxp nK  и старто-
вой структуры ( )nxxx ,,1 K= . 

2. Проверка условия my = , где 

nxxy ++= K1 . При невыполнении условия – 
переход к п.3, иначе – к п.4. 

3. Выбор новой допустимой структуры 
( )nxxx ,,1 K= , где axi = , 1,,1 −= ni K , 

nmaxn mod+= , и ]/[ nma = . Здесь ][z  – це-
лая часть z. 

4. Проверка неравенства 
 0<stR ,  (6) 

где  
 { }jk

Jj
st RR

∈
= max , Kk∈  

и 

)],,,,,,,(

),,1,,1,,([

1

1
1

nkji

n

i
nkjiiijk

xxxxp

xxxxpcR

KKK

KKK −−+λ= ∑
=  

}|{ mxjJ j <= , { }0| >= kxkK . 
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При выполнении неравенства (6) – переход к 
п. 5, иначе к п.6. 

5. Выбор новой допустимой структуры 
( )nts xxxxx ,,,,,,1 KKK= , где 1: += ss xx , 

1: −= tt xx , и возвращение к п.4. 
6. Вывод скорректированной оптимальной 

структуры ( )nxxx ,,1 K=  и соответствующего 
ей значения штрафа )(xF , вычисляемого по 
формуле (1). 

Конец. 
При каждом последующем запуске алгорит-

ма коррекции в качестве стартовой структуры 
для него выбирается скорректированная опти-
мальная структура, полученная при предыду-
щем запуске. 

Основная трудность, возникающая при реа-
лизации алгоритмов инициализации и коррек-
ции – выбор функций, описывающих вероят-
ность блокировки буфера в зависимости от его 
емкости. Эта проблема, применительно к циф-
ровым управляющим системам, детально ис-
следовалась в свое время радом авторов (см., 
например, [2]). Наиболее адекватными при 
этом оказывались модели оценки, описываемые 
методами теории массового обслуживания, в 
которых искомые вероятности оценивались в 
стационарном режиме функционирования со-
ответствующей системы. В большинстве случа-
ев эти вероятности определяются в результате 
численного решения системы алгебраических 
уравнений, однако есть ситуации, где удается 
получить эти оценки в аналитическом виде. 

Выделим один такой случай. 
 
Пример: марковская модель буферного 

пула в стационарном режиме 
Опишем интересующую нас систему в тер-

минах теории массового обслуживания. Пред-
ставим буферный пул общей емкостью m мест 
как набор накопителей (буферов) СМО типа 
M/M/1/m: на вход системы поступают n про-
стейших потоков заявок (кадров), причем заяв-
ки из i-го потока известной интенсивности iλ  
направляются в i-й буфер емкостью ix . Если в 
момент поступления кадра все места в буфере 
заняты, буфер блокируется, т.е. заявка теряется. 
Все n буферов сканируются равномерно-
случайно, а из каждого буфера заявки выбира-
ются на обслуживание в порядке FIFO, причем 
заявка из буфера i обслуживается в канале 
СМО за экспоненциальное время, в среднем 

равное iϑ . Требуется вычислить вероятность 
( )xpi  блокировки буфера в стационарном ре-

жиме, где ( )nxxx ,,1 K=  и mxx n =+K1 . Счи-
таем, что все параметры СМО, т.е. величины 

iλ , iµ  и ix , постоянны, по крайней мере, в те-
чение вышеуказанного интервала для коррек-
ции. 

Граф марковской цепи, моделирующей си-
туацию, представлен на рис. 1. Здесь 0S  – со-
стояние, в котором в канале СМО и во всех n 
очередях нет ни одной заявки; ijS  – состояние, 
в котором канал занят, а в очереди в буфере i 
находится j заявок; ii ϑ=µ /1 ; ni ,,1K= , 

ixj ,,1,0 K= . 
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Рис. 1. Граф марковской цепи буферного пула мар-
шрутизатора 
 
Очевидно, марковская цепь рис. 1 неприво-

дима, и финальные вероятности 0p  и ijp  со-
стояний 0S  и ijS  соответственно существуют. 
Они могут быть найдены из системы уравнений 
Колмогорова: 
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Решая систему, получим: 
    i

j
iij xjnipp ,,1,,,1,0

1 KK ==ρ= + ,  (7) 
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 niiii ,,1,/ K=µλ=ρ . 
Тогда вероятность )(xpi  блокировки i-го 

буфера определится выражением (7) при ixj = , 
т.е. 

1

1

1
1

1
11)(

−

=

+
+












ρ−
ρ−

ρ+ρ= ∑
n

v v

x
v

v
x

ii
v

ixp ,  (8) 

ni ,,1K= . 
Функции (8) удовлетворяют условиям (4), и 

применение алгоритмов инициализации и кор-
рекции в данной ситуации вполне правомерно. 

Отметим между прочим, что в случае доста-
точно малой загрузки маршрутизатора входны-
ми потоками, т.е. при 1<<ρi , ni ,,1K= , выра-
жение (8) приобретает более простой вид, 











ρ+ρ== ∑

=

+
n

v
v

x
iiii ixpxp

1

1 1)()( , 

т.е. функции )(xpi  становятся сепарабельны-
ми, и в этом случае можно предложить менее 
трудоемкие алгоритмы инициализации и кор-
рекции, основанных на соотвествующих алго-
ритмах оптимизации в подобных задачах [3]. 

 
Заключение 
В работе предложены алгоритмы оптимиза-

ции структуры буферного пула маршрутизато-
ра компьютерной сети, минимизирующие ожи-
даемые потери из-за блокировки буферов при 
ограниченной общей емкости пула. Алгоритм 

коррекции, в частности, позволяет изменять 
структуру пула при изменениях ситуации на 
входе маршрутизатора. Разработаны компью-
терные программы, реализующие алгоритмы. В 
перспективе предполагается исследование чув-
ствительности критерия оптимальности к изме-
нениям ситуации и решение задачи выбора оп-
тимального периода включения процедуры 
коррекции. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ  ЗАДАЧ 

Обоснована необходимость применения процесса оптимизации распределения нагрузки в 
вычислительных системах. Предложена математическая модель планирования распределения 
задач в компьютерных системах. Показано, что проблема планирования распределения задач в 
вычислительной системе может быть сведена к модифицированной транспортной задаче.  

A necessity of application of loading distribution optimization in the computing system is proved. 
The mathematical model of tasks distribution scheduling in computing systems is offered. It is shown, 
that the problem of tasks distribution scheduling in the computing system can be brought to the modi-
fied transport problem. 

Введение  
С появлением возможности решать некото-

рое множество задач на некотором множестве 
компьютеров различной конфигурации возник-
ла проблема эффективного использования су-
ществующих вычислительных ресурсов и оп-
тимального распределения задач на имеющиеся 
ресурсы. 

Решением этой проблемы стала разработка 
планировщиков распределения нагрузки ком-
пьютерных систем или, как еще принято их на-
зывать, диспетчеров заданий, балансировщиков 
нагрузки. Целью создания таких инструмента-
риев является наиболее подходящее распреде-
ление выполнения задач на имеющихся ресур-
сах. Для разных видов систем под задачей по-
нимают запросы, параллельные ветки одной за-
дачи, подзадачи, вычислительные процессы и 
т.д. Однако, общей сути это не меняет. Всегда 
целью работы планировщика (диспетчера, ба-
лансировщика) является процесс оптимизации 
распределения по тому или иному критерию. 

Однако, возникает вопрос, нужна ли опти-
мизация как таковая? Или не проводя оптими-
зацию, распределяя задачи произвольным обра-
зом, результат будет почти таким же, как и при 
проведении оптимизации? Казалось бы дать от-
вет возможно только проведя эксперименты на 
реально существующих системах. Однако, про-
демонстрируем решение этой проблемы с по-
мощью примера простейшей вычислительной 
системы и поступающих для решения в ней за-
дач. 

 

1. Обоснование необходимости оптими-
зации при распределении задач на вычисли-
тельные ресурсы  

Пусть существует некоторое количество за-
дач n, которые необходимо распределить на n 
компьютеров оптимально по определенному 
критерию (для данного примера не имеет зна-
чения, какому именно). При этом на каждом 
компьютере должна быть решена одна задача. 
Определим, какова вероятность того, что сов-
падет хотя бы одна пара «задача – компьютер», 
которые будут соответствовать оптимальному 
распределению задач. 

Для решения задачи воспользуемся метода-
ми дискретной математики [1]. 

Обозначим через nA  число исходов, при ко-
торых ни одна задача не будет распределена 
оптимально. Тогда искомая вероятность равна 

)1(
n

An− .                            (1) 

Вычислим число nA . Для этого заметим, что 
))(1( 21 −− +−= nnn AAnA .            (2) 

При неблагоприятном исходе первая задача, 
которую необходимо распределить на первый 
компьютер, может быть распределена на вто-
рой, третий, и т.д., n-й компьютер. Пусть, на-
пример, она распределена на второй компью-
тер. Если вторая задача будет распределена на 
первый компьютер, то для остальных )2( −n  
задач имеем 2−nA  неблагоприятных возмож-
ностей. Если же вторую задачу разрешается 
распределить только на третий, четвертый, и 
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т.д., n-й компьютер, то таких возможностей у 
нас 1−nA . Итак, общее число неблагоприятных 
возможностей, при которых первая задача рас-
пределяется для решения на второй компьютер, 
равно ( 21 −− + nn AA ). Такие же числа мы полу-
чим, распределяя первую задачу на третий, 
четвертый, и т.д., n –й компьютер. Следова-
тельно, выполняется (2): 

))(1( 21 −− +−= nnn AAnA . 
Откуда следует, что  

,)1()2()1(

)1(
))1((

12
2

32

211

nn
nn

nnnn

AA

AnA
AnAAnA

−=−⋅−=

=⋅⋅⋅=⋅−−=
=⋅−−−=⋅−

−
−−

−−−

.  (3) 

т.к. 01 =A , 12 =A . 
Рассмотрим равенства: 

,)1(1
n

nn AnA −+⋅= −              (4) 

,)1()1( 1
21

−
−− −+⋅−= n

nn AnA       (5) 
... … … 

,)1(3 3
23 −+⋅= AA                 (6) 

Умножим второе равенство на n, а третье – 
на )1( −⋅ nn , и т.д., и сложим. Получим сле-
дующее равенство: 

!
!
)1(...

!4
1

!3
1

!2
1 n

n
A

n
n ⋅









 −
+−+−= .     (7) 

Тогда, искомая вероятность равна: 

≈−→
−

+−+−−=− − )1(
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!3
1

!2
111 1e

n
A

n
n

6,0≈ .                          (8) 
Таким образом, вероятность того, что совпа-

дет хотя бы одна пара «задача – компьютер», 
которые будут соответствовать оптимальному 
распределению задач равна 6,0≈ . Это дает ос-
нование для необходимости применения неко-
торых алгоритмов оптимизации процесса рас-
пределения задач на вычислительные ресурсы. 

 
2. Математическая модель 
2.1. Постановка задачи 
Пусть существуют некоторые пользователи, 

желающие решить каждый свою задачу или не-
сколько задач. Также существует некоторое ко-
личество компьютеров, предназначенных для 
решения поступающих задач.  

Пусть в момент времени t в вычислительную 
систему, состоящую из n компьютеров, для ре-
шения поступило некоторое число задач m, где 
n и m – некоторые целые положительные числа. 

Каждый компьютер имеет свои характеристи-
ки, одной из которых является мощность ком-
пьютера jM , nj ,1= . Каждая задача имеет 

свою оценочную длительность ia  ( mi ,1= ) для 
решения на каком-то определенном компьюте-
ре с мощностью o

iM , mi ,1= . Необходимо рас-
пределить все задачи для решения в вычисли-
тельной системе таким образом, чтобы вычис-
лительные ресурсы были использованы макси-
мально эффективно. 

 
2.2. Решение 
Прежде, чем начать решать поставленную 

задачу, необходимо провести некоторые уточ-
нения. Для начала выясним, когда можно счи-
тать, что вычислительные ресурсы будут ис-
пользованы максимально эффективно? Выде-
ляются следующие основные цели планирова-
ния вычислений [2, 3]: 
1. Минимизация времени обработки запросов. 
2.  Обработка запросов за время, меньше за-
данного. 
3.  Минимизация максимального времени ра-
боты узла по обработке запроса. 
4.  Равномерное распределение вычислитель-
ных и других ресурсов. 
5. Максимизация загрузки (для вычислитель-
ных кластеров).  

Для достижения каждой из поставленных 
целей необходимо: 
1. Знать время решения i–й задачи на j – м 
компьютере. Зададим это значение как ijc . На-
ходим значение ijc по следующей формуле: 

i
j

o
i

ij a
M
M

c ⋅= ;                      (9) 

2. Формализовать задачу с учетом имеющихся 
выше описанных уточнений. 

При этом сформулированная задача будет 
отличаться целевой функцией для каждой из 
поставленных целей, которая (функция) и будет 
отображать оптимизацию по тому или иному 
критерию. 

 
2.3. Формализация задачи 
Существует некоторое множество, состоя-

щее из m неделимых задач (m – некоторое це-
лое положительное число), имеющих каждая 
свою длительность ia  ( mi ,1= ), оцененную для 
решения на каком-то определенном компьюте-
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ре с мощностью o
iM , mi ,1= . Под задачей по-

нимаем задачи и подзадачи, на которые разде-
лены задачи, существующие вне нашей систе-
мы. Однако главным свойством, классифици-
рующим задачу в нашей системе, является ее 
неделимость, и не имеет значения, что собой 
представляла эта задача до поступления в нашу 
систему: запрос, отдельную задачу или часть, 
ветвь или какую-либо другую «составную» за-
дачи. 

Существует некоторое множество, состоя-
щее из n (n – некоторое целое положительное 
число) компьютеров. Каждый компьютер имеет 
свои характеристики, одной из которых являет-
ся мощность компьютера jM , nj ,1= . Время 
решения i–й задачи на j–м компьютере задается 
значением ijc . 

Количество задач, которое необходимо ре-
шить на j – м компьютере при оптимальном 
распределении задач на существующие ресур-
сы задается числом jb . 

Существует некоторая матрица оптимально-
го распределения задач, в которой каждый эле-
мент матрицы ijx  может принимать следую-
щие значения: 













=

=

.компьютеру            

му-j назначена не задача я-i если 0,
;компьютеру            

му-j назначена задача я-i если 1,

ij

ij

x

x

(10) 

Необходимо оптимально распределить зада-
чи на компьютеры.  

Рассмотрим случай достижения цели 3 
(см.выше) - минимизация максимального вре-
мени работы узла по обработке запроса (или 
задачи, задания). При попытке достигнуть дан-
ного критерия для каждого из узлов вычисли-
тельной системы после некоторого числа цик-
лов итераций возникнет ситуация, когда все за-
дачи будут распределены равномерно с мини-
мальным отклонением друг от друга значений 
времени выполнения задач на каждом из ком-
пьютеров. Таким образом, приходим к выводу, 
что 3-я и 4-я цели планирования вычислений, 
указанные выше, достигаются решением задачи 
с одинаковыми целевыми функциями. 

Поэтому будем считать, что для данного 
случая вычислительные ресурсы используются 
наиболее эффективно, т.е. оптимально, когда 
минимально максимальное время работы узла 

по обработке запроса и загруженность компью-
теров равномерна. Это означает, что суммарное 
время решения всех задач в вычислительной 
системе минимально при соблюдении некото-
рого условия. Этим условием является то, что 
время вычисления на каждом из компьютеров, 
узлов системы стремится к одному и тому же 
значению, а максимальное среди реально полу-
ченных значений стремится к минимуму. Воз-
никновение данного дополнительного условия 
обусловлено тем, что общее время решения 
всех задач в вычислительной системе опреде-
ляется максимальным временем решения на ка-
ком–либо из компьютеров, входящих в ее со-
став. 

Это означает следующее: 
1) Сумма длительностей всех задач, решаемых 
на определенных компьютерах вычислительной 
системы, должна быть минимальной при со-
блюдении п.2; 
2) Сумма длительностей задач, решаемых на 
каждом из компьютеров системы, должна, как 
можно меньше отличаться друг от друга, по-
скольку общее время решения всех задач в вы-
числительной системе определяется как макси-
мальное время решения на каком – либо из 
компьютеров, входящих в ее состав, т.е. 
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Тогда целевая функция, требующая реше-
ния, представляет собой систему функций и 
выглядит следующим образом:  
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Эту систему необходимо решать при соблю-
дении следующих условий: 
1. Каждая задача будет решена на каком-либо 
из компьютеров только один раз: 

∑
=

=
n

j
ijx

1
1 .                         (13) 

2. Все поступившие для решения задачи будут 
распределены  для  решения  на  каком-либо  из  
компьютеров: 
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mbx
m

i

n

j

n

j
jij ==∑ ∑ ∑

= = =1 1 1
.             (14) 

3. Количество задач, решаемых на компьютере 
j, при оптимальном распределении задач равня-
ется сумме единиц, записанных в матрицу оп-
тимального распределения задач в столбец j: 

∑
=

=
m

i
jij bx

1
.                     (15) 

4. При nm ≥  все компьютеры будут задейст-
вованы для решения поступивших задач: 

nmb j ≥>  при ,0 .                 (16) 
5. Длительности задач, мощности компьюте-
ров, количество компьютеров и задач реальны, 
т.е. 

0,,, >ijij
o
i сaMM .               (17) 

Считая, что суммарная длительность задач, 
которые необходимо решить на j–м компьюте-
ре при оптимальном распределении задач, рав-
на jt , nj ,1= , то всегда будет выполняться 
следующее условие: 

∑ ∑ ∑
= = =

=⋅
m

i

n

j

n

j
jijij tсx

1 1 1
.             (18) 

Таким образом, соблюдая все условия, опи-
санные выше, нахождение каждого значения 

ijx  даст решение поставленной задачи: значе-
ние 1=ijx  укажет, что i–я задача должна быть 
распределена на j–й компьютер при оптималь-
ном распределении задач. 

Рассмотрим случай для достижения цели 1 
(см. выше) – минимизация времени обработки 
запросов. 

Тогда целевая функция, требующая реше-
ния, выглядит следующим образом:  

∑ ∑
= =

→⋅
m

i

n

j
ijij cx

1 1
min ,               (19) 

при существовании следующего ограничения: 

)m1,(k mk для ,
1

=≤≤∑
=

k

i
ji vnvz ,       (20) 

где ivz  - объем требуемой оперативной памяти 
для i–й задачи ( mi ,1= ); jvn  - объем оператив-

ной памяти j–го компьютера nj ,1= . 
Отсюда количество задач, которое необхо-

димо решить на j–м компьютере при оптималь-
ном распределении задач на существующие ре-
сурсы, находим как целую часть от деления 

объема оперативной памяти (ОП) узла - j–го 
компьютера – на объем требуемой оперативной 
памяти для i–й задачи:  
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j
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b                          (21) 

Аналогичные ограничения могут быть вве-
дены и по другим параметрам ресурсного за-
проса каждой из задач, к примеру, свободного 
места на жестком диске и т.п.  

При этом также выполняются условия (13), 
(14), (17), (18).  

Для достижения цели 2 - обработки запросов 
за время, меньше заданного, строится целевая 
функция аналогично целевой функции цели 1 - 
минимизация времени обработки запросов 
(представлена формулой (20)), но при этом 
вводится дополнительное время ограничения 

limt  и целевая функция принимает вид: 

∑ ∑
= =

≤⋅
m

i

n

j
ijij tcx

1 1
lim .              (22) 

Ограничения сохраняются такими же как и 
для предыдущего случая. 

Для достижения цели 5 - максимизация за-
грузки (для вычислительных кластеров) задача 
решается аналогично случаю при достижении 
цели 2 - обработки запросов за время, меньше 
заданного, но в качестве ограничительного ус-
ловия, указывающего максимальную загрузку, 
служит определенный параметр вычислитель-
ного ресурса, в зависимости от конкретных ус-
ловий поставленной задачи.  

 
3) Графическое отображение модели 
Учитывая то, что математическая модель 

диспетчеризации задач во многом отображает 
известную постановку транспортной задачи [4], 
но с дополнительными условиями и ограниче-
ниями, выходящими из специфики исследуе-
мой проблемы, отобразим графически нашу 
модель в рамках принятых обозначений при 
отображении транспортной задачи. К примеру, 
рассмотрим случай, когда целью планирования 
вычислений является минимизация максималь-
ного времени работы узла по обработке запроса 
и загруженность компьютеров равномерна 
(рис. 1).  

Многие оптимизационные задачи принято 
решать в рамках теории графов. Поэтому пред-
ставим нашу модель, для того же рассматри-
ваемого  случая,  в  виде  двудольного  полного 
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Рис. 1. Графическое отображение представленной 
модели  
 

 
Рис. 2. Двудольный полный взвешенный направ-
ленный граф отображения поставленной задачи 
 

ориентированного взвешенного графа (со 
взвешенными вершинами и ребрами) – рис.2.  

Вес ребра – время решения i-й задачи на j-м 
компьютере. Вершины-истоки перенумерованы 
как задачи, вершины-стоки – номера компью-
теров (рис. 2). Вес вершины-истока - длитель-
ность i-й задачи, вес вершины-стока – суммар-
ная длительность задач, выполняющихся на j-м 
компьютере. 

При найденном решении необходимо, чтобы 
из каждой вершины-истока выходила одна ду-
га, а в каждую вершину-сток входило количе-
ство дуг, равное количеству задач, решаемых 

на j-м компьютере при оптимальном распреде-
лении задач - jb . Таким образом, из всех ребер 
необходимо выделить такие ребра, для которых 
выполняется условие (12) и при этом соблюда-
ются условия (13) – (18) с учетом (10). 

 
Выводы 
Таким образом, в данной работе была сфор-

мулирована постановка задачи оптимизации 
распределения вычислительной нагрузки и по-
строена её математическая модель, а также 
отображена графически в понятиях транспорт-
ной задачи и теории графов, что позволит в 
дальнейшем исследовать и построить эффек-
тивные алгоритмы для распределения ресурсов 
в вычислительных системах. 
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Обгрунтовано необхідність вживання процесу 

оптимізації розподілу навантаження в обчислюваль-
них системах. Запропоновано математичну модель 
планування розподілу навантаження в комп’ю-
терних системах. Показано, що проблему плануван-
ня розподілу завдань в обчислювальній системі мо-
же бути зведено до модифікованої транспортної за-
дачі.  
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ПРИМЕНЕНИЕ  ГРАФ - АНАЛИТИЧЕСКОГО  ПОДХОДА  ДЛЯ  
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Предложен граф-аналитический подход для распределения ресурсов в виртуальной органи-
зации. Он базируется на алгоритме поиска граф-подграф изоморфизма для взвешенных и по-
меченных графов и является развитием алгоритма поиска граф-подграф изоморфизма для 
взвешенных графов. 

Graph-analytical approach for virtual organizations resources distribution is introduced. It is based 
on graph-subgraph isomorphism algorithm for weighted and labelled graphs and is an improvement of 
graph-subgraph isomorphism algorithm for weighted graphs. 

Введение 
Процесс системного инжиниринга (SE, 

System Engineering) при создании сложных сис-
тем осуществляется в составе кооперации уча-
стников, которыми могут быть научно-
производственные предприятия, заводы-
производители специальной техники, научно-
исследовательские институты и т.п. Эти участ-
ники, как правило, распределены географиче-
ски, а иногда и во времени, если система имеет 
длительный жизненный цикл. 

Перспективным является разработка распре-
деленной компьютерной системы поддержки 
процесса SE, учитывая, что множество функ-
ций SE связаны с обработкой данных. Многие 
процедуры SE выполняются повторно в силу 
итерационного характера процессов SE [1]. По-
этому с целью повторного применения реше-
ний (программных, технических, технологиче-
ских), а также рационального использования 
общих ресурсов кооперацией участников, целе-
сообразно для некоторых процессов и дисцип-
лин SE использовать принципы сервис-
ориентированной архитектуры (SOA, Service-
Oriented Architecture) и виртуальных организа-
ций (ВО) [2]. 

Такая организация SE позволит, прежде все-
го, сократить время и стоимость взаимодейст-
вия между участниками процесса, а также со-
вместно использовать аппаратные, информаци-
онные и программные ресурсы кооперации. 
Часть взаимодействий между участниками SE 
вполне можно представить как предоставление 

участниками друг другу сервисов. 
В данной статье рассматривается граф-

аналитический подход для поиска наборов сер-
висов, предоставляемых участниками коопера-
ции для обеспечения процессов и дисциплин 
SE. 

 
Постановка задачи 
Пусть в рамках ВО и процесса SE требуется 

осуществить один из подпроцессов, для кото-
рого необходим определенный набор аппарат-
ных, программных и человеческих ресурсов. 

Большое количество участников, их распре-
деленность в пространстве и времени подразу-
мевают не однородную, а структурированную 
организацию ресурсов. Задача состоит в поиске 
необходимого или подходящего набора ресур-
сов ВО, как программных, аппаратных, так и 
человеческих. 

Для решения задачи предлагается приме-
нить граф-аналитический подход, уже дока-
завший свою эффективность при решении за-
дач большой размерности [3]. 

Представим ВО как граф, вершинами кото-
рого являются имеющиеся в наличие ресурсы, а 
ребра графа отражают возможность совместно-
го их использования. 

Например, эта возможность может выра-
жаться в правах доступа к вычислительному 
кластеру со стороны конкретного участника ВО 
или удаленного управления и использования 
оборудования испытательного стенда. 

В этом случае каждая вершина графа ВО 
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будет помечена и взвешена, где метка отражает 
тип ресурсов, описываемых вершиной графа 
(например, вычислительный комплекс), а набор 
приписанных весов отражает объективные чи-
словые характеристики ресурсов (объем опера-
тивной памяти, число вычислительных узлов и 
т.п.). 

Введем также второй граф, который будет 
представлять описание ресурсов, необходимых 
для выполнения подпроцесса. Для описания ре-
сурсов в данном графе будем использовать та-
кую же нотацию, как и для первого графа, т.е. 
вершины описывают отдельные типы необхо-
димых ресурсов, метки вершин - тип ресурса, 
набор весов - числовые характеристики ресур-
сов, ребра между вершинами – потребность в 
совместном использовании различных ресур-
сов. 

При таком однородном описании ресурсов 
ВО и потребности в ресурсах со стороны про-
цессов SE становится возможной постановка 
задачи поиска необходимого набора ресурсов 
как поиск граф-подграф изоморфизма на взве-
шенных и помеченных графах. 

 
1. Алгоритм установления граф-подграф 

изоморфизма для графов, взвешенных и по-
меченных по вершинам 

Итак, пусть даны два графа 
( )11111 ,,, RLEVG =  и ( )22222 ,,, RLEVG = , 

где V  – множество вершин графа, E  – множе-
ство ребер графа, L  – метки, приписанные 
вершинам графов, и R  – набор весов, припи-
санных вершинам графов. 

Граф 1G  изоморфен подграфу графа 2G  
(обозначается, как 221 GSG ⊆≅ ), если суще-
ствует подстановка 12: VV →ϕ , такая, что для 
каждой пары вершин 2, Vvv ji ∈ , если 

( ) 2, Evv ji ∈ , то ( ) ( )( ) 1, Evv ji ∈ϕϕ  и для всех 

2Lli ∈  выполняется ( ) 12 LlLl ii ∈=∈ ϕ  и для 
всех 2Rri ∈  выполняется ( ) 12 RrRr ii ∈≤∈ ϕ . 

Алгоритм установления граф-подграф изо-
морфизма для взвешенных и помеченных гра-
фов является развитием и продолжением алго-
ритма установления изоморфности [3]. 

Алгоритм установления изоморфизма удоб-
но описывать в терминах поиска в пространст-
ве состояний. Каждое состояние s  процесса 
совмещения вершин соответствует частичной 

подстановке ( )sϕ , которая содержит лишь 
часть вершин полной подстановки. Каждому 
состоянию так же соответствуют подграфы 

( )sG1  и ( )sG2 , полученные из вершин графов 

1G  и 2G , вошедших в частичную подстановку 
( )sϕ , и ребер, соединяющих эти вершины. В 

дальнейшем обозначим через ( )s1ϕ  и ( )s2ϕ  
проекции подстановки ( )sϕ  на 1V  и 2V . 

Алгоритм состоит из предварительной и ос-
новной части. В предварительной части выпол-
няются операции упорядочивания вершин гра-
фов и выполнения однократных по ходу алго-
ритма операций, призванных сократить область 
поиска основной, переборной части алгоритма. 

 
1.1 Предварительная часть алгоритма 
Основные действия, выполняемые в предва-

рительной части алгоритма, – сортировка вер-
шин графов и формирование матрицы возмож-
ных совмещений. 

Матрица возможных совмещений jiM ,  - это 

бинарная таблица размером 21 VV × . Каждому 
элементу таблицы соответствует пара вершин 
исходных графов iV ,1  и jV ,2 . Значения матрицы 
формируются следующим образом: 

0, =jiM , если на основании предваритель-

ных проверок вершины iV ,1  и jV ,2  совместить 
нельзя; 

1, =jiM , в противном случае. 
Смысл матрицы возможных совмещений в 

том, чтобы выполнить однократно в рамках 
предварительной части алгоритма все провер-
ки, не основанные на информации, полученной 
в процессе совмещения вершин, тем самым, ус-
корить обработку соответствующих ограниче-
ний, сведя ее к одной операции сравнения. 

Для этого выполним следующие предвари-
тельные проверки: 
1) 0, =jiM , если ji VV ,2,1 < , где YXV ,  - сте-

пень вершины Y  графа X ; 
2) 0, =jiM , если in

j
in
i VV ,2,1 < , где in

YXV ,  - число 

входящих ребер вершины Y  графа X ; 
3_ 0, =jiM , если out

j
out
i VV ,2,1 < , где out

YXV ,  - чис-

ло исходящих ребер вершины Y  графа X ; 
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4) 0, =jiM , если vertex
j

vertex
i WW ,2,1 < , где vertex

YXW ,  - 
число вершин в волновом разложении подгра-
фа окружения вершины Y  графа X ; 

5) 0, =jiM , если ∑∑
==

<
k

l

vertex
lj

k

l

vertex
li WW

1
,,2

1
,,1 , 

vertex
jWk ,2..1= , 4..1=l , где vertex

lYXW ,,  - число вер-

шин в l-ой волне волнового разложения графа 
X , начиная с вершины Y ; 

6) 0, =jiM , если ribes
j

ribes
i WW ,2,1 < , где ribes

YXW ,  - 
число ребер в волновом разложении подграфа 
окружения вершины Y  графа X ; 

7) 0, =jiM , если ∑∑
==

<
k

l

ribes
lj

k

l

ribes
li WW

1
,,2

1
,,1 , 

ribes
jWk ,2..1= , 4..1=l , где ribes

lYXW ,,  - число ребер 

в l-ой волне волнового разложения графа X , 
начиная с вершины Y ; 
8) 0, =jiM , если ji LL ,2,1 ≠ , где YXL ,  - метка 
вершины Y  графа X ; 
9) 0, =jiM , если ji RR ,2,1 ≤ , где YXR ,  - вес 
вершины Y  графа X . 

Возможно использование и других критери-
ев для оценки возможности совмещения вер-
шин графов. Метод разработки таких критериев 
основан на волновом разложении графов, на-
чиная с заданной вершины [4]. По мере распро-
странения волны получаются подграфы окру-
жения вершин. Сравнивая параметры соответ-
ствующих подграфов окружения вершин гра-
фов, которые предполагается совмещать, дела-
ется вывод о потенциальной возможности или 
принципиальной невозможности такого со-
вмещения. В приведенных критериях для этого 
использовались сумма вершин и ребер в под-
графах окружения сравниваемых вершин для 
всех этапов распространения волны. 

Сортировка вершин графов производится с 
целью ускорения нахождения изоморфной под-
становки в случае, если такая подстановка су-
ществует. В переборной части алгоритма пере-
ставляются только вершины большего графа, в 
то время как порядок вершин меньшего графа 
не меняется. Порядок следования вершин 
меньшего графа определяется в предваритель-
ной части алгоритма. 

Пусть iT ,2  - количество ребер, инцидентных 
вершинам с меньшими номерами, и 

∑
=

=
1

1
,,2

V

j
iji MP  - суммарное количество вариан-

тов совмещения вершины i  графа 2G  с верши-
нами графа 1G . Тогда порядок сортировки 
вершин графа 2G  следующий: ki VV ,2,2 ↔ , при 

( )j

V

ijk TT ,21,2

2

min
+=

= , а операция ↔  означает смену 

вершин местами. 
Если ji TT ,2,2 = , то ki VV ,2,2 = , где 

( )jik PPP ,2,2,2 ,min= . 

Таким образом, вершины графа 2G  сорти-
руются в порядке убывания количества связей с 
вершинами, имеющими меньшие номера, или в 
порядке убывания количества вариантов со-
вмещения вершин, если количество связей 
одинаково. Такой порядок следования вершин 
обусловлен тем, что чем больше связей с уже 
совмещенными имеет вершина, тем жестче бу-
дет ограничивающее условие, включающее эту 
вершину, и, соответственно, меньше общее ко-
личество совмещений, которые необходимо пе-
ребрать. 

 
1.2 Основная часть алгоритма 
Основная часть алгоритма представляет со-

бой последовательное наложение вершин с 
возвратом, описывать которое удобно в терми-
нах метода поиска в пространстве состояний. 

Вершины графа 2G  остаются нетронутыми 
и каждой из них ставится в соответствие одна 
из вершин графа 1G . При этом проверяется до-
пустимость такого совмещения. Если удается 
найти соответствие всем вершинам графа 2G  и 
при этом выполнено условие изоморфизма, то 
найденное состояние возвращается как искомая 
подстановка. 

Пусть iT ,1  – количество связей вершины i  

графа 1G  с вершинами ( )sV j 1,1 ϕ∈ , а iT ,2  – ко-

личество связей вершины i  графа 2G  с верши-
нами ( )sV j 2,2 ϕ∈ . 

Начальному состоянию ( ) 00 =sϕ  соответ-
ствует состояние, при котором не совмещено 
еще ни одной пары вершин. 

Для получения i -го состояния для вершины 

iV ,2  ищется соответствие среди вершин jV ,1 , 
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таких что: 
1. 1, =jiM , т.е. вершины совместимы на ос-

новании предварительных проверок; 
2. ji TT ,2,1 ≥ ; 

3. Для ik ..1= , если ( ) 1, Evv ki ∈ , то 
( ) ( )( ) 2, Evv ki ∈ϕϕ . 
Если выполнены все условия, из которых 

третье является прямым следствием определе-
ния граф-подграф изоморфизма, то соответст-
вующая пара вершин входит в частичную под-
становку и формируется новое состояние ( )siϕ . 

Перебор состояний производится методом 
поиска в глубину. 

 
2. Оценка производительности алгоритма 
Алгоритм нахождения граф-подграф изо-

морфизма для взвешенных и помеченных гра-
фов является развитием алгоритма нахождения 
граф-подграф изоморфизма для взвешенных 
графов, представленного в работе [5]. В ней 
приводится детальное описание исследования 
производительности алгоритма на тестовых 
графах, результаты которого показали, что ал-
горитм способен решать задачу нахождения 
граф-подграф изоморфизма для графов с чис-
лом вершин порядка нескольких сотен при 
плотности реберного заполнения 50%. 

В работе так же рассмотрено влияние ос-
новных факторов на производительность алго-
ритма, из которых следует выделить резкое по-
вышение производительности при снижении 
плотности реберного заполнения графов и 
уменьшении числа вершин в искомом подгра-
фе. 

В изложении задачи поиска граф-подграф 
изоморфизма применительно к области поиска 
ресурсов в ВО для решения определенных за-
дач имеется ряд факторов, каждый из которых 
ведет к повышению производительности алго-
ритма в сравнении с условиями, описанными в 
работе [4] и позволяющими считать приводи-
мую в работе оценку производительности как 
верхнюю границу возможной производитель-
ности алгоритма. 

К таким факторам относятся: 
1. Метки, приписываемые вершинам. При 

решении задачи поиска граф-подграф изомор-
физма для поиска ресурсов в рамках ВО каж-
дый из типов ресурсов имеет свою метку, при-
писываемую всем вершинам графов. Припи-

санные метки являются дополнительными ус-
ловиями, ограничивающими рекурсию при пе-
реборе возможности совмещения вершин гра-
фов, тем самым, сужая область поиска возмож-
ных решений и повышая производительность 
алгоритма. Чем больше различных типов ре-
сурсов используется в рамках ВО, тем сильнее 
влияние ограничивающего условия, основанно-
го на метках. 

2. Плотность реберного заполнения графа 
ВО и графа задачи. В проведенном выше ис-
следовании допускалось, что плотность ребер-
ного заполнения графов может быть сравнима с 
50% (т.е. наихудший вариант с наибольшей 
плотностью реберного заполнения, сверх кото-
рой задачу выгоднее решать на графах, допол-
нительных к исходным, которые будут иметь 
меньшую плотность реберного заполнения и, 
соответственно, большую производительность 
алгоритма). В реальных ВО с множеством уз-
лов и различных типов ресурсов высокая плот-
ность реберного заполнения не достижима. Это 
может быть обусловлено ограничениями дос-
тупа участников ВО к некоторым ресурсам. 
Также из-за возможной разнородности ресур-
сов может быть затруднено или невозможно 
совместное использование ресурсов различного 
типа. 

3. Размер графа задачи. Во многих случаях 
для решения задачи необходимо использование 
лишь части имеющихся в распоряжении ВО ре-
сурсов (как человеческих, так и аппаратно-
программных), т.е. некоторые ресурсы никак не 
могут использоваться в совокупности ввиду их 
несовместимости. 

Эти факторы приводят к тому, что во мно-
гих случаях размер графа задачи многократно 
меньше размера графа сети, что, в свою оче-
редь, ведет к повышению реальной производи-
тельности алгоритма. 

Таким образом, для реальных приложений 
производительность предложенного алгоритма 
нахождения граф-подграф изоморфизма для 
взвешенных и помеченных по вершинам гра-
фов будет выше в сравнении с результатами 
эталонного исследования производительности 
базового алгоритма нахождения граф-подграф 
изоморфизма для взвешенных графов и иссле-
дования его производительности для более же-
стких условий, чем в задачах поиска ресурсов в 
ВО. Это дает основание использовать получен-
ную ранее оценку производительности в каче-
стве верхней границы производительности ал-
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горитма нахождения граф-подграф изоморфиз-
ма для взвешенных и помеченных графов. 

Анализ процессов SE, например, для аэро-
космической области [6], дает основание наде-
яться, что производительность алгоритма поис-
ка ресурсов для графа ВО размером до сотен 
вершин вполне достаточна и позволяет решать 
реальные задачи поиска и управления ресурса-
ми в современных ВО. 

 
Выводы 
Таким образом, для поиска и распределения 

ресурсов в ВО может быть использован граф-
аналитический подход, основанный на поиске 
граф-подграф изоморфизма для графов, взве-
шенных и помеченных по вершинам. 

В работе представлен точный алгоритм ре-
шения задачи поиска граф-подграф изомор-
физма для графов, взвешенных и помеченных 
по вершинам, описана структура алгоритма и 
приведена оценка его производительности, по-
казывающая возможность практического при-
менения разработанного алгоритма для реше-
ния реальных задач поиска и управления ресур-
сами ВО. 
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У роботі запропоновано граф-аналітичний підхід 
для розподілу ресурсів у віртуальній організації. Він 
базується на алгоритмі пошуку граф-підграф 
ізоморфізму для зважених та помічених графів і є 
розвитком алгоритму пошуку граф-підграф 
ізоморфізму для зважених графів. 
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АППАРАТНО – ПРОГРАММНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ 
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Исследованы методы обеспечения безопасности локальной вычислительной сети. Предло-
жена аппаратно – программная технология обеспечения безопасности ЛВС. 

Ключевые слова: ЛВС, брандмауэр, NAT, фильтр, сетевая активность. 

The methods to provide LAN security are researched. The hardware – software security technology 
is offered.   

Key words: LAN, firewall, NAT, filter, network activity. 

Введение 
Стремительное развитие информационных 

технологий сопровождается бурным ростом 
вредоносной активности в локальных вычисли-
тельных сетях (ЛВС). Развитие вредоносных 
программ за последние годы переориентирова-
лось от вирусов (программ, целью которых яв-
ляется навредить компьютеру) к троянским и 
шпионским программам, которые не портят, а 
крадут информацию. Поскольку информация в 
современном мире бесценна, то особенно ак-
туален вопрос обеспечения безопасности ЛВС. 
Абсолютно безопасную систему создать невоз-
можно, однако повысить степень безопасности 
с учетом затрат, рисков и т.д. вполне возможно. 

 
Постановка задачи 
Рассмотрим многоуровневую аппаратно – 

программную технологию обеспечения безо-
пасности ЛВС. Она должна обладать следую-
щими характеристиками: 
• несколько степеней защиты; 
• высокая надежность; 
• высокая криптостойкость; 
• невысокая стоимость; 
• несложная реализация. 

 
1. Защита ЛВС с помощью аппаратного 

брандмауэра 
Брандмауэр – это маршрутизатор со встро-

енными средствами обеспечения безопасности. 
Применение аппаратного брандмауэра на гра-
нице между ЛВС и сетью Интернет позволяет 
отфильтровать входящий и исходящий трафик 

желаемым образом (рис. 1). Такое устройство 
работает по технологии NAT (Network address 
translation – трансляция сетевых адресов) [1], 
то есть скрывает сетевые адреса компьютеров 
ЛВС, стоящей за ним, подменяя их на свой ре-
альный адрес. Таким образом, трафик, исходя-
щий из ЛВС, пройдет через брандмауэр (с под-
меной адресов) и попадет в Интернет по назна-
чению. Ответный трафик придет на этот 
брандмауэр, где будет просканирована его 
структура на соответствие инициативы. Если 
пришел ответ из Интернета на ранее иницииро-
ванный из ЛВС запрос, тогда брандмауэр пере-
даст его по реальному назначению. Если тра-
фик изначально инициирован из Интернета 
(потенциальная сетевая атака), брандмауэр 
уничтожит такие пакеты данных, защитив ЛВС 
от проникновения извне. Дополнительные на-
стройки брандмауэра:  фильтр MAC – адресов, 
IP – адресов, SPI (дополнительная проверка па-
кетов на принадлежность существующему со-
единению), позволяют более гибко фильтро-
вать входящий/исходящий трафик, обеспечивая 
дополнительную степень защиты. 

Особое место в ЛВС занимают кластерные 
высокопроизводительные вычислительные сис-
темы. Проблема безопасности таких систем 
особенно актуальна, однако они принимают за-
явки извне для планировщика на обслужива-
ние. Следовательно, инициатором сетевого 
трафика в таких системах являются компьюте-
ры из сети Интернет. Применение классическо-
го брандмауэра заблокирует входящий трафик, 
что недопустимо. В кластерных системах необ- 
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Рис. 1. Аппаратно – программная технология безопасности ЛВС. 
 

ходимо выделять компьютер в демилитаризо-
ванную зону [2]. В этой зоне допускается вхо-
дящий извне трафик. Выделенный в эту зону 
компьютер следует особо тщательно защищать 
программными методами. 

Обязательным условием обеспечения безо-
пасности ЛВС является отсутствие способов 
подключения внешних носителей к рабочим 
станциям (дискеты, диски, флеш – носители и 
т.д.). 

 
2. Программные методы обеспечения 

безопасности 
На программном уровне построим двух-

уровневую систему безопасности. Первый уро-
вень – брандмауэр операционной системы. 
Второй уровень – сторонний программный 
комплекс сетевой безопасности. 

Брандмауэр ОС обеспечит фильтрацию тра-
фика по портам. Кроме того сетевая активность 
будет разрешена только для выбранных про-
грамм. Таким образом троянская программа 
(даже если она уже проникла в систему) просто 
не получит разрешение на сетевую активность. 

В качестве стороннего программного ком-
плекса обеспечения сетевой безопасности вы-
берем Kaspersky Internet Security 2010 [3], хотя 
в данный момент рынок таких средств весьма 
широк. В настоящее время недостаточно ис-
пользовать классический антивирус, который 
лечит заражение по факту. Комплекс сетевой 
безопасности должен не допустить проникно-

вение вредоносной программы в ЛВС, потому 
что лечить заражение может быть поздно. 
Применение эвристических методов анализа 
позволяет выявить вредоносную программу по 
её поведению, а не только по наличию в базе 
сигнатур.  

Для обеспечения максимальной безопасно-
сти нужно создать пакетные правила для про-
грамм, то есть одним группам программ – раз-
решить сетевую активность, а другим – запре-
тить. Какую программу к какой группе отнести 
– выбор конкретной ЛВС. Кроме того, следует 
запретить протокол ICMP, удаленное управле-
ние рабочим столом, трафик протокола UDP.  
Таким образом, фильтрация каждого порта, 
протокола, программы, вида сетевой активно-
сти (входящий или исходящий трафик) позво-
ляет максимально защитить ЛВС. 

Для кластерных систем следует особое вни-
мание уделить защите планировщика, распо-
ложенного в демилитаризованной зоне. Следу-
ет фильтровать входящий трафик по сертифи-
катам, распространяемым централизованно. 
Исходящий трафик в Интернет с рабочих стан-
ций кластера следует запретить. 

 
3. Безопасность беспроводного доступа 
Применение беспроводного способа доступа 

в ЛВС существенно снижает уровень безопас-
ности системы. Если обойтись без беспровод-
ных сегментов сети нельзя, тогда следует ис-
пользовать аутентификацию и шифрование. В 
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соответствии со стандартом IEEE 802.11i реко-
мендуется применять технологию WPA2 с 
шифрованием AES. Криптостойкость такой 
системы достаточно высока и современные вы-
числительные средства не позволяют расшиф-
ровать такие сообщения за приемлемое время. 

Точки доступа беспроводных клиентов сле-
дует размещать за аппаратным брандмауэром, 
настроив их на периодическую смену ключа 
аутентификации. 

Для кластерных систем беспроводные сег-
менты недопустимы вообще, поскольку бес-
проводная среда не обеспечивает должную кла-
стерную скорость передачи данных и высокий 
уровень безопасности ЛВС. 

 
4. Результаты 
Применение аппаратного брандмауэра с 

технологией NAT на границе между ЛВС и се-
тью Интернет позволяет уничтожить иниции-
рованный из Интернета трафик, предотвращая 
сетевые атаки. Использование программного 
комплекса обеспечения сетевой безопасности 
позволяет жестко регламентировать сетевую 
активность по портам, протоколам, приложени-
ям, направлению и типу трафика. Для беспро-
водных сегментов сети обязательно примене-
ние аутентификации WPA2 и шифрования AES 
с периодической сменой ключа. Аппаратно – 
программная технология обеспечения безопас-
ности ЛВС представлена на рис. 1. 

Вероятность заражения сети прямо пропор-
циональна длительности сетевой активности с 
Интернет и обратно пропорциональна рейтингу 
защитного комплекса сети:  

Rзкс
TP~ акт  ,   (1) 

где Tакт – длительность сетевой активности с 
Интернет, Rзкс – рейтинг защитного комплекса 
ЛВС (пропорционален версии защитного ПО, 
актуальности антивирусных сигнатур и т.д.). 

Следовательно, чем больше длительность 
сетевой активности с Интернет, тем выше веро-
ятность заражения сети. Нулевая вероятность 
заражения возможна только при полном отсут-
ствии сетевой активности с Интернет. Чем 
«сильнее» защитный комплекс сети, тем ниже 
вероятность сетевого заражения. 

 
Выводы 
Таким образом, представлена аппаратно – 

программная технология обеспечения безопас-

ности ЛВС, обеспечивающая надежную защи-
ту, высокую криптостойкость, приемлемые 
стоимость и сложность реализации. 

Применение аппаратного брандмауэра су-
щественно снижает вероятность воздействия 
сетевой атаки на ЛВС. 

Использование программного пакета Интер-
нет – безопасности повышает надежность всей 
ЛВС, блокируя возможность подключения 
внешних носителей к компьютерам, а также по-
зволяет вылечить существующие заражения 
компьютеров. 

Наличие беспроводного доступа к ЛВС 
снижает уровень безопасности всей сети, одна-
ко, применение шифрования и аутентификации, 
программного  пакета Интернет – безопасности 
значительно снижает вероятность заражения 
такой системы. 

Только комплексная аппаратно – программ-
ная технология обеспечения безопасности 
взаимодействия ЛВС с Интернет обеспечивает 
приемлемый уровень защиты. Отсутствие лю-
бого из указанных составляющих значительно 
снижает безопасность взаимодействия ЛВС с 
Интернет. 
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режі з Інтернет 

Досліджені методи забезпечення безпеки лока-
льної обчислювальної мережі. Запропонована апа-
ратно – програмна технологія забезпечення безпеки 
ЛОМ. 
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РОЗРОБКА  І  ДОСЛІДЖЕННЯ  КРИПТОСТІЙКОГО 
ГЕНЕРАТОРА  БІНАРНОЇ  ПОСЛІДОВНОСТІ 
НА  ОСНОВІ  КЛІТИННИХ  АВТОМАТІВ 

У даній роботі розроблено та реалізовано генератор псевдовипадкової бінарної послідовно-
сті на основі одномірних клітинних автоматів. Запропоновано детермінований алгоритм вибо-
ру чергового біта послідовності, який може бути легко відтворений на приймальній стороні. 
Проведено статистичний аналіз отриманих результатів за допомогою пакету NIST-STS. 

In this paper the generator of pseudorandoml binary consecution is developed and realized on the 
basis of unidimensional cellular automats. The determined algorithm of regular bit selection, which 
can be easily reproduced on a receiving side, is offered. The statistical analysis of the obtained results 
is conducted by the package of NIST-STS. 

Вступ 
Сьогодні захист інформації набуває особли-

вої актуальності у зв’язку з різким розвитком 
об’ємів інформації, що передаються по відкри-
тих мережах. 

Для захисту такої інформації найчастіше ви-
користовуються потокові шифри, основним 
компонентом яких є генератор ключової послі-
довності. Узагальнена блок-схема роботи пото-
кової криптосистеми зображена на рис.1.  

Як бачимо усі переваги (недоліки) такої 
схеми зосереджені на генераторі ключової по-
слідовності. Розробка таких генераторів ведеть-
ся здавна, їх кількість є досить великою, але 

особливо критичною в цьому випадку є швид-
кодія таких генераторів. Саме тому розробка 
простих швидкодіючих та надійних генераторів 
псевдовипадкових бінарних послідовностей на-
буває актуальності. 

Відомі генератори хоч і є досить надійними, 
але їх швидкодія недостатня.  

 
Постановка задачі і її розв’язок  
У цій роботі для отримання псевдовипадко-

вої послідовності використовуються прості 
операції з клітинними автоматами (КА). Про 
такі генератори говорили ще в [1], однак реаль-
них схем та алгоритмів нам невідомо. Отже,  
 

 
 
Рис. 1. Блок-схема роботи потокової криптосистеми 
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Рис. 2. Спрощена блок-схема генерування послідовності 
 
 

метою є розробка власного алгоритму генеру-
вання  псевдо  випадкових  бінарних  послідов-
ностей та дослідження його властивостей. 

В якості алгоритму були використані насту-
пні перетворення традиційні для клітинних ав-
томатів: 
1) правило 30; 
2) алгоритм взаємодії клітин, який передбачає 
псевдовипадковий вибір взаємодіючих клітин 
на кожному кроці; 
3) комбінація з вищенаведених правил взаємо-
дії з псевдовипадковим вибором біта послідов-
ності. 

Спрощена блок-схема генерування псевдви-
падкової послідовності зображена на рис.2. 

Як бачимо основні етапи генерування скла-
даються з наступного: 
1) ініціалізація генератора; 
2) виконання основних операцій клітинних ав-
томатів; 
3) вибірка біта послідовності. 

На першому етапі використовується так зва-
ний вектор ініціалізації генератора – заповнен-
ня всіх 256 біт випадковими 0 і 1. В такому разі 
цей вектор ініціалізації треба передати на при-
ймальну сторону для синхронізації генераторів. 
Існує альтернативний варіант, коли синхроні-
зація досягається відомим стартовим станом та 
узгодженою кількістю холостих прогонів гене-
ратора. Як було вже сказано, в першому випад-
ку ми використовуємо правило 30. Отримана 
послідовність накопичується у файлі (до 100 
млн. біт), який потім досліджується пакетами 
статистичного аналізу [2]. 

Прості статистичні тести не дозволяють су-
дити про криптографічну стійкість згенерова-
ної послідовності. Для вияснення цього питан-
ня ми задіяли статистичний пакет NIST-STS, 
розроблений інститутом стандартів і технологій 
США спеціально для тестування подібних ге-
нераторів. Отримана послідовність подається 
на вхід цього пакету. На виході ми отримуємо 
результати 189 статистичних тестів. 

Застосувавши запропоновані NIST-STS тес-
ти до наших послідовностей, згенерованих на 
основі правила 30, отримали результати, пока-
зані на рис.3. 

Згідно з методикою тестування, якщо ймові-
рність проходження перевищує 0,9615 на маси-
ві 108, то тест вважається пройденим. Найкращі 
генератори повинні проходити всі тести NIST-
STS. Як бачимо послідовність згенерована за 
правилом 30 для КА, не задовольняє цим кри-
теріям. Отже генератор вимагає модифікації. 
Першим вдосконаленням була випадкова вибі-
рка чергового біта з масиву, що генерується. 
Для цього випадку результати статистичного 
аналізу показано на рис.4. 

Як бачимо, такий підхід дає суттєві покра-
щення якості згенерованої послідовності. Гене-
ратор не задовольняє лише чотирьом тестам. 
Однак, проблема такого вдосконалення полягає 
в тому, що випадкова вибірка не може бути 
правильно відтворена на приймальній стороні. 
Отже, нам треба розробити детермінований ал-
горитм, який позбавлений цього недоліку. 
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Рис. 3. Результат статистичного аналізу псевипадкової бінарної послідовності, згенерованої на основі правила 30  
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Рис. 4. Результат статистичного аналізу псевипадкової бінарної послідовності, згенерованої на основі правила 30 
з випадковим вибором елемента 
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Рис. 5. Результат статистичного аналізу псевипадкової бінарної послідовності, згенерованої на основі правила 30 
з алгоритмом вибору елементів за формулою (1) 
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Для цього модифікуємо алгоритм вибору 
клітин з масиву, який задається наступною фо-
рмулою: 

)(
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 – адре-
си клітин, які взаємодіють з і-ою клітиною, n – 
загальна кількість клітин [3]. 
Такий алгоритм легко відтворити на прийма-

льній стороні і він дає результати статистично-
го аналізу показані на рис.5. 
Як бачимо з діаграми, запропонований алго-

ритм відбору ключового біта послідовності дає 
задовільні результати, які можна порівняти з 
випадковим. 

 
Висновки 
З виконаної роботи можна зробити наступні 

висновки: 
1) розроблено та реалізовано програмний гене-
ратор псевдовипадкової бінарної послідовності 
на основі клітинних автоматів (правило 30); 
2) запропоновано детермінований алгоритм ви-
бору чергового біта послідовності, який може 
бути легко відтворений на приймальній сторо-
ні; 
3) статистичні тести за допомогою пакету 
NIST-STS показали, що послідовність згенеро-
вана розробленим генератором має задовільну 
крипостійкість. 

Створений генератор може використовува-
тись в системах потокового шифрування кана-
лів зв’язку. 
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дование и разработка криптоустойчивого гене-
ратора бинарной последовательности на основе 
клеточных автоматов 

В данной работе разработан и реализован гене-
ратор псевдослучайной бинарной последовательно-
сти на основе одномерных клеточных автоматов. 
Предложен детерминированный алгоритм выбора 
очередного бита последовательности, который мо-
жет быть легко восстановлен на приемной стороне. 
Проведен статистический анализ полученных ре-
зультатов при помощи пакета NIST-STS. 
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ВИКОРИСТАННЯ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ ДЛЯ  
МОДЕЛЮВАННЯ І ДЕФОРМАЦІЇ ДЕНДРИТНОГО РОСТУ 

Розглянуто можливості та алгоритми моделювання дендритного росту за допомогою клі-
тинних автоматів (КА), шляхи деформації дендриту потенціальним полем і за допомогою агре-
гованих точок, використання КА в моделюванні розвитку населених пунктів. Запропоновано 
доповнення до методу неперервних асинхронних клітинних автоматів імовірнісним полем. 

Possibilities and algorithms of simulation of dendritic growth by the cellular automata (CA) 
method, ways of deformation of dendrite by the potential field and by the aggregated points, using CA 
in the simulating of development of urban areas are considered. Addition of probability field to the 
method of continuous asynchronous cellular automats is offered.  

Постановка проблеми 
Клітинно-автоматне моделювання дендрит-

ного росту використовується для вирішення ши-
рокого кола задач. Зокрема, для моделювання 
розвитку інфраструктури і росту населених пун-
ктів, екосистем, кристалів, нервових клітин, клі-
матичних змін та ін.  

Численні приклади вдалого застосування клі-
тинних автоматів для моделювання систем, що 
враховують дискретність своїх складових зумо-
вило вибір цього методу для моделювання роз-
витку населених пунктів. Клітинні автомати є 
дискретними динамічними системами, поведін-
ка яких повністю визначається локальними і 
всюди однаковими правилами взаємодії [1].  

Актуальність роботи полягає в можливості 
використання клітинних  автоматів для моделю-
вання розвитку населених пунктів, що відбува-
ється подібно дендритному росту. 

Метою роботи є огляд шляхів моделювання і 
деформації дендритного росту з можливістю йо-
го подальшого застосування до розвитку насе-
лених пунктів, що дозволить визначити напрям-
ки інвестиційної привабливості для них.  

 
Аналіз літератури  
Дослідження дендритного росту за допомо-

гою клітинно-автоматного моделювання вико-
ристовується в різних галузях науки. В роботі 
[2] розроблені структура і правила клітинного 
автомату, в якому присутня взаємодія далекого 
порядку. Метод застосовується для моделю-

вання процесу формування мікроструктури ма-
теріалу при кристалізації. В роботі [3] показано 
бездифузійний ріст дендритних кристалів, що 
спостерігається при значних переохолодженнях 
розплавів. Описуючи перехід від росту, що лі-
мітується дифузією домішок, до термічно конт-
рольованого росту, модель визначає різку зміну 
в залежностях швидкості росту і радіусу криви-
зни вершини дендрита від переохолодження. В 
[4] проведено дослідження факторів, вплив 
яких може приводити до росту дендритів крис-
талів солі в біологічних розчинах. Серед них 
випадкове відхилення форми кристалу від рів-
новаги, флуктуації концентрації розчину по-
близу поверхні кристалу, флуктуації концент-
рації розчину на віддалі від кристалу, випадкові 
коливання величини кінетичного коефіцієнту 
кристалізації.  

Клітинні автомати набули широкого розпо-
всюдження в моделюванні нелінійних комплек-
сних систем. Крім цього, має місце зростаюча 
кількість прикладів застосування клітинних ав-
томатів для моделювання міських систем [4]. У 
даній статті тестується метод опорних векторів 
як метод, що визначає нелінійні правила пере-
ходів для КА. Змінні для моделювання були 
взяті з існуючих даних дистанційного зонду-
вання Землі, GIS (геоінформаційних систем), 
урядових установ. Дані про розвиток земель з 
1988 по 1993 рр. були використані для навчан-
ня моделі. Запропонована модель тестувалась з 
використанням даних розвитку міста Shenzhen 
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City, Китай, за період з 1998 по 2004 роки і для 
прогнозування статусу міста в 2010 р. Перевір-
ка результатів показала хорошу відповідність 
між дійсним і змодельованим розвитком міста. 
Запропонований метод досягає високої точнос-
ті в порівнянні з моделями лінійної логістичної 
регресії. 

Іншими прикладами застосування клітинних 
автоматів для моделювання міських систем є 
роботи [6-9]. В [6] моделюється динаміка вико-
ристання земель міста Buffalo, NY з застосу-
ванням КА і ГІС, в [7] проведено моделювання 
урбанізації району San Francisco Bay Area, в [8]  
змодельовано зміни використання земель міста 
Cincinnati методом обмежувальних КА і в ро-
боті [9] розглянуто КА на основі нейромережі 
для моделювання швидкого розвитку міст в пі-
вденному Китаї. 

 
Метод неперервних асинхронних клітин-

них автоматів 
Клітинний автомат володіє сукупністю де-

яких характеристик, що в загальному випадку 
приймають неперервні матеріальні значення. 

Позначимо через i
jc  величину j -ї характерис-

тики i -го клітинного автомату. Конкретна ха-
рактеристика j може мати конкретне фізичне 
значення, а загальна кількість характеристик N  
напряму визначається складністю модельова-
них систем. Тому N – кількість параметрів мік-
рооб’єктів, які необхідно враховувати при мо-
делюванні деякої системи. 

Процес моделювання відбувається згідно ал-
горитму, суть якого в неперервному повторенні 
трьох кроків:  
1) на клітинному полі випадковим чином ви-
значаються координати деякої i -ї клітинки ic . 
Всі клітини на полі є рівноймовірними з точки 
зору ймовірності їх вибору; 
2) випадковим чином визначаються координа-
ти сусідньої з ic  клітини kc ; 
3) дві вибрані сусідні клітини взаємодіють між 
собою, тобто за величинами характеристик клі-
тин в деякий момент часу t  і правилами взає-
модії вираховуються величини характеристик 
клітин в наступний момент часу 1+t . 

Правила взаємодії записуються у вигляді си-
стеми ітераційних функцій наступного вигляду: 
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 (1) 

Явний вигляд функції F в (1) залежить від 
природи конкретної системи, що моделюється і 
пов’язаний з можливістю декомпозицій склад-
них процесів взаємодій на елементарні акти 
[10].  

 
Теорія дискретної дифузії 
Процес дифузії описується рівнянням Лап-

ласа, яке в нестаціонарному режимі для дво-
мірного випадку має вигляд: 
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∂
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де ),,( tyxC – концентрація речовини в точці з 
координатами в момент часу t ; D – коефіці-
єнт дифузії. 

У випадку клітинно-автоматного моделю-
вання розглянемо неперервну і дискретну мо-
делі дифузії. Для неперервної моделі з макси-
мальним кофіцієнтом дифузії рівняння (2) бу-
де мати вигляд:  

)(5,0 1
1

2
111 ccscc ii −⋅⋅+= , 

де множник 0,5 визначає коефіцієнт дифузії і 
може бути змінений тільки в сторону змен-
шення. Якщо прийняти даний множник рів-
ним 1, то отримаємо функцію взаємодії, що 
описує дискретну дифузію: 

)( 1
1

2
111 ccscc ii −⋅+= . 

Коефіцієнт дифузії в дискретному випадку 
повинен мати вигляд деякої ймовірнісної фу-
нкції, яка приймає значення 0 або 1 з визначе-
ним ступенем ймовірності.  

Якщо доповнити описану модель дискрет-
ної дифузії отримаємо модель дендритного 
росту. Для цього слід ввести додатковий па-
раметр , що враховує можливість дифузійного 
переміщення частинок по полю (при нульово-
му значенні рух частинок заборонений, а при 
одиничному дозволений). В випадку клітин-
но-автоматного моделювання маємо систему: 
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де i =1,2 – індекси двох взаємодіючих клітин, 
s =+1 при i =1, s = –1 при i =2.  
Дана система відображає 2-шарову струк-

туру двохмірного поля клітинних автоматів. 
Шар 1c  відповідає наявності чи відсутності 
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дискретної частинки, 2c – можливості дифу-
зійного переміщення частинок по полю [10]. 

 
Модифікація методу неперервних асин-

хронних клітинних автоматів 
Доповнимо існуючу модель неперервних 

асинхронних клітинних автоматів третім ша-
ром, що дозволяє враховувати ймовірність на-
прямку переходу клітинки. На клітинному полі 
випадковим чином вибирається комірка і чоти-
ри сусідні клітинки, що мають певну ймовір-
ність 4,...,1, =ipi , з якою рух буде відбуватись в 
заданому напрямку (рис. 1).  

Для визначення напрямку переходу необ-
хідно пронормувати ймовірності:  
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Після цього знаходимо інтегровані ймовір-
ності intp : 
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На рис. 2 зображена пряма, на якій розташо-
вані інтегровані ймовірності. 

Для вибору напрямку вибирається випадко-
ва величина r  з рівноймовірним розподілом і в 
залежності від того, в який діапазон 41,..., pp по-
трапить число, у відповідну сторону буде руха-
тись клітинка.  

 
Використання принципу далекодії  
Наведене вище стосувалось наближення 

близькодії, тобто частинка агрегувалась при 
безпосередньому зіткненні. При цьому частин-
ка може рухатись лише в чотирьох напрямках. 
У випадку, якщо вона натикається на іншу аг-
реговану –зупиняється. В багатьох розрахун-
ках, зокрема в роботі [11], використовується 
принцип  

 
 

Рис. 1. Ймовірність напрямів переходу клітинки 

               1p           2p        3p          4p  
 

0         1intp     2intp      3intp      4intp        1 
Рис. 2. Пряма інтегрованих ймовірностей  
 

далекодії, коли частинка може агрегуватись на-
віть коли вона не дотикається з іншими частин-
ками, а знаходиться на певній відстані.  

Наступний алгоритм показує ідею дендрит-
ного росту за принципом далекодії:  
1) на клітинному полі випадковим чином ви-
бирається непорожня клітинка з матриці 1c ; 
2) ймовірність агрегації p  визначається за до-
помогою сусідства Мура. Для цього визнача-
ється матриця відстаней Чебишева (рис. 3), де 
центру матриці відповідає координата вибраної 
частинки. Значення інших елементів матриці – 
відстані Чебишева до нульової комірки; 
3) кожній комірці ставиться у відповідність 
ймовірність агрегації, якщо в околі знаходиться 
агрегована частинка; 
4) після визначення ймовірності вибираємо ви-
падкове число r  з нормальним розподілом, 

10 << r . Якщо pr <  – клітинка агрегується, 
якщо pr >  – клітинка рухається за принципом 
близькодії. 

Використаємо лінійну залежність ймовірно-
сті як функції від відстані Чебишева [11]. Вва-
жаємо, що ймовірність агрегації околу 4 04 =p , 
а для околу 1 ймовірність задається емпірично. 
Значення в околі 4 становить 44 =x , для околу 
1 11 =x .Отримаємо рівняння для визначення 
ймовірностей агрегації: 

1
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На рис. 4 зображено механізм визначення 
ймовірностей в матриці сусідства. Для околів 2 
і 3 проводимо вертикальні прямі, точки перети-
ну яких з прямою дозволять визначити ймовір-
ність агрегації для околів 2 і 3. 

 
Рис. 3. Матриця відстаней Чебишева  
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Рис. 4. Механізм визначення ймовірностей в око-
лах навколо агрегованої клітинки 
 
Комп’ютерний експеримент  
Для реалізації описаних вище моделей вико-

ристовувалось клітинно-автоматне моделювання. 
На рис. 5 зображена картина дендритного росту 
за рахунок дифундуючих дискретних частинок на 
полі клітин розміром 200х200 в момент часу, що 
відповідає кількості міжклітинних взаємодій рів-
ній 15000000 за принципом близькодії. Бачимо, 
що дендрит має чітко виражену структуру і зовні 
нагадує кристал сніжинки. 

На рис. 6 зображено ріст дендриту за описа-
ним вище принципом далекодії.  З рисунку ви-
дно, що ріст дендриту відбувається хаотично, 
дендрит не має чітко вираженої структури, 
концентрація частинок всередині фракталу не є 
рівномірною. 

З вищесказаного можна зробити висновок, 
що дендритний ріст за принципом близькодії 
доцільно застосовувати для моделювання фізи-
чних процесів, таких як ріст кристалів. Дендри-
ти побудовані за принципом далекодії варто 
використовувати для моделювання соціально- 
економічних систем (наприклад ріст і розвиток 
інфраструктури  населених  пунктів),  оскільки  
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Рис. 5. Клітинно-автоматне моделювання дендрит-
ного росту з використанням принципу близькодії 
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Рис. 6. Клітинно-автоматне моделювання дендрит-
ного росту з використанням принципу далеко дії 
 

вони не мають чітко визначених меж і ростуть 
подібно до отриманих вище фракталів. 

 
Методи деформації дендритів 
Деформація дендриту може відбуватись за 

рахунок потенціального поля або за допомогою 
агрегованих точок.  

В даній роботі для деформації дендриту ви-
користовувалось потенціальне поле, зображене 
на рис. 7. Зауважимо, що потенціальне поле 
може мати різний вигляд залежно від його при-
роди. 
На рис. 8 зображено приклад деформації дендриту 
побудованого методом близькодії потенціальним 
полем на полі клітин розміром 200*200 в момент 
часу, що відповідає кількості міжклітинних взає-
модій рівній 15000000. З рисунку видно, що денд-
рит за своєю формою нагадує потенціальне поле, 
зображене на рис. 7 з високою концентрацією час-
тинок по всій площині дендриту. 
На рис. 9 показано деформацію дендриту, побу-
дованого методом далекодії, потенціальним 
полем в момент часу, що відповідає кількості 
міжклітинних взаємодій рівній 100000. Як вид- 
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Рис. 7. Потенціальне поле 
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Рис. 8. Деформація дендриту побудованого за 
принципом близькодії потенціальним полем 
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Рис. 9. Деформація дендриту побудованого за 
принципом далекодії потенціальним полем 
 

но з рисунку, потенціальне поле слабо впливає 
на деформацію. Дендрит має сферичну форму з 
вищою концентрацією частинок в центрі фрак-
талу і розсіюванням частинок по краях.  

Деформація дендриту може відбуватись і під 
впливом затравки точок. Для цього точки вистав-
ляються в потрібному напрямку і ріст фракталу 
проходить вздовж заданих точок.  

На рис. 10,11 точки розташовані вздовж гори-
зонтальної лінії і ріст дендриту відбувається в ме-
жах заданої горизонтальної лінії. 

У випадку наближення близькодії на рис. 10 
бачимо чіткі вертикальні відгалуження віток ден-
дриту від горизонтальної лінії агрегованих точок. 

Для наближення далекодії (рис. 11) спостеріга-
ється хаотичний ріст дендриту вздовж лінії агре-
гованих точок.  

На рис. 12,13 агреговані точки розташовані на-
вхрест посередині клітинного поля розміром 
200х200.  

З рисунків видно, що ріст дендриту відбуваєть-
ся вздовж примусово заданих точок як у випадку  
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Рис. 10. Деформація дендриту побудованого за 
принципом близькодії горизонтальною лінією аг-
регованих точок 
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Рис. 11. Деформація дендриту побудованого за 
принципом далекодії горизонтальною лінією агре-
гованих точок 
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Рис. 12. Деформація дендриту побудованого за 
принципом близькодії за допомогою агрегованих 
точок по вісях координат 
 

близькодії, так і у випадку далекодії. Проте для 
випадку близькодії (рис. 12) спосте рігається чіт-
кий ріст дендриту з вираженою структурою від 
галужень на  відміну  від  наближення далекодії  
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Рис. 13. Деформація дендриту побудованого за 
принципом далекодії за допомогою агрегованих 
точок по осях координат 
 

(рис. 13), де спостерігається хаотичний ріст 
вздовж заданих точок. 

 
Висновки 
В результаті виконаної роботи були дослі-

джені можливості та алгоритми моделювання і 
деформації дендритного росту методом клітин-
них автоматів з використанням принципів бли-
зькодії і далекодії, запропоновано доповнення 
методу неперервних асинхронних клітинних 
автоматів ймовірнісним шаром. Визначено, що 
більш чіткі структури дендритів утворюються в 
результаті застосування принципу близькодії. 
Тому даний принцип варто застосовувати при 
моделюванні фізичних процесів, зокрема, рості 
кристалів. У випадку наближення далекодії 
утворюються більш хаотичні структури, тому 
цей принцип доцільно використовувати при мо-
делюванні соціально-економічних систем, на-
приклад росту населених пунктів і розвитку їх 
інфраструктури. Показано, що деформація ден-
дритів відбувається з використанням потенціа-
льного поля і агрегованих точок. При деформа-
ції потенціальним полем у випадку близькодії 
дендрит нагадує структуру поля, а для набли-
ження далекодії поле слабо впливає на дефор-
мацію. Під впливом точок затравки фрактали 
ростуть вздовж заданих точок. Але у випадку 
близькодії отримуємо чіткі дендрити на відміну 
від випадку далекодії, де ріст дендритів прохо-
дить хаотично. 
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Виклюк Я.И., Гаць Б.М. Использование кле-
точных автоматов для моделирования и дефор-
мации дендритного роста 

Рассмотрены возможности и алгоритмы модели-
рования дендритного роста при помощи клеточных 
автоматов (КА), пути деформации дендрита потен-
циальным полем и при помощи агрегированных то-
чек, использование КА в моделировании развития 
населенных пунктов. Предложено дополнение к ме-
тоду непрерывных асинхронных клеточных автома-
тов вероятностным полем. 
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АЛГОРИТМ І ПАКЕТ ПРОГРАМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ 
ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ФІЛЬТРІВ ІЧ-ДІАПАЗОНУ 

 
На основі аналізу фізико-технологічних особливостей процесів формування багатошарових 

тонкоплівкових відрізаючих фільтрів ІЧ діапазону та застосування матричного методу і поліно-
мів Чебишева для розрахунків спектральних характеристик синтезованих інтерференційних по-
криттів, створено алгоритм і програмне забезпечення для оптимізації їх конструкції та техніч-
них параметрів.  

On the basis of the analysis of physic-technological features of processes of multilayered infrared 
interference filters synthesis and application of a matrix method and Chebyshev polynoms for calcula-
tion of their spectral characteristics of the obtained interference coatings the algorithm and software for 
optimization of their design and technical parameters is created. 

Вступ 
Оптичні фільтри електромагнітного випро-

мінювання інфрачервоного (ІЧ) діапазону спек-
тру (0,76 – 1000 мкм) використовуються у во-
локонно-оптичних лініях зв’язку (ВОЛЗ), теле-
комунікаційних, комп’ютерних системах і ме-
режах. Актуальності розробки нових ІЧ-
фільтрів зумовлена інтенсивним освоєнням 
ближнього ІЧ діапазону (1,260 – 1,675 мкм) для 
передачі даних [1]. Застосування спектрального 
мультиплексування (Wavelength Division Multi-
plexing – WDM) для ущільнення цифрових по-
токів у ВОЛЗ потребує розширення спектраль-
ного діапазону фотодетекторів [2] та створення 
вузькосмугових фільтрів для надійного розді-
лення оптичних каналів. У традиційному «ербі-
євому вікні» 1,530 – 1,565 мкм, наприклад, су-
сідні канали рознесені з інтервалом 0,8 нм (100 
ГГц) [1]. Кращими оптичними характеристика-
ми у близькій і середній ІЧ-області, приблизно 
до 40 мкм, володіють фільтри на основі бага-
тошарових інтерференційних тонкоплівкових 
покриттів (БІТП).  

Метою даної роботи є створення алгоритмів 
та відповідного програмного забезпечення для 
оптимізації конструктивних параметрів БІТП і 
обгрунтування методики динамічного контро-
лю товщини окремих шарів у процесі їх форму-
вання в технологічній установці. 

 
Фізико-технологічні основи створення БІТП 
1.1 Матеріали і конструкція ІЧ-фільтрів 

Використання напівпровідникових підкла-
док з визначеною короткохвильовою границею 

пропускання дозволяє зменшити число шарів 
БІТП, спрощує технологію виготовлення філь-
тру, покращує його міцність, ефективно змен-
шує короткохвильові завади, довжини хвиль 
яких лежать в області власного поглинання на-
півпровідника [3].  

Для короткохвильової області спектру ефек-
тивним може бути інтерференційно-абсорбцій-
ний фільтр на базі шаруватого напівпровідника 
In4Se3, з краєм власного поглинання при λ=1,7 
мкм. Застосування лазерної корекції розширює 
область чутливості фотоприймачів на основі 
гетероструктур In4Se3–In4Тe3 до λ=1,2 мкм [2,4]. 
На відміну від Ge і PbS, які використовуються в 
тій самій області спектру, кристали In4Se3 хара-
ктеризуються вищою стабільністю параметрів, 
що зумовлено властивою цим сполукам інерт-
ністю до дії вологи і хімічних агентів [5].  

Для фотоприймачів спеціалізованих систем 
в області 2,5-5 мкм, основними завадами є пря-
ме і розсіяне випромінювання Сонця та штуч-
них джерел, яскравість яких може на порядки 
перевищувати яскравість об’єктів спостере-
ження. Більшість цих фотоприймачів зберігає 
значну чутливість і в області λ<2,5 мкм. Тому 
для фільтрування короткохвильових завад до-
цільно використовувати підкладки монокрис-
талів CdSb, край власного поглинання яких ле-
жить в області λ=2,5мкм.  

Матеріали плівок для шарів БІТП вибирають 
з урахуванням: 1) малого поглинання в робочій 
області ІЧ-діапазону; 2) дилатометричної узго-
дженості з підкладкою; 3) високої густини плі-
вок, мінімуму пор і пустот в них; 4) доброї мі-
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жшарової адгезії матеріалів, стабільності у від-
ношенні до вологи і хімічних речовин; 5) твер-
дості матеріалів верхнього захисного шару. Ви-
користовуючи різні матеріали для шарів БІПТ – 
ZnS, SiO, Ge, SiO2, BaF2, SrF2 на кристалах 
CdSb проведено розрахунки, виготовлено та 
досліджено фізичні властивості фільтрів з 
λгр=2,5; 3,4; 3,9; 4,2; 7,3 мкм, в тому числі дво-
канальних, що працюють в умовах охолоджен-
ня. Для фільтрів з λгр=4,2 мкм вперше запропо-
новано використовувати плівки CdSb з високим 
показником заломлення (nCdSb=4,5) у парі з плі-
вками SrF2 (nSrF=1,35). Узгоджуючим шаром на 
межі з оптичними середовищами (повітря, під-
кладка CdSb) є плівки ZnS.  

Базовою конструкцією для вузькосмугових 
фільтрів є система, що складається з двох груп 
плівок з низьким (Н) і високим (В) показником 
заломлення по k шарів типу (НВ)к і (ВН)к розді-
лених шаром подвоєної товщини 2Н. Такий 
фільтр є еталоном Фабрі-Перо, налаштованим 
на Pλ . Роль дзеркал відіграють бічні БІТП. У 
спектрі пропускання цієї системи існує віднос-
но вузький пік В( l ), півширина якого зменшу-
ється зі зростанням кратності k системи.  
1.2 Методика контролю товщини плівок 
БІТП 

Враховуючи технологічні особливості фор-
мування БІТП в установках вакуумного оса-
дження ВУП-5 та 01НЕ-7-008 оптимальним є 
фотометричний метод контролю товщини плі-
вок при фіксованій довжині хвилі λ зондуючого 
випромінювання. Суть його полягає в реєстра-
ції кількості інтерференційних екстремумів k, 
які відповідають розрахованій оптичній товщи-
ні плівок nd і визначаються з формули:  

4
λknd = . 

Джерелом світла в установці ВУП-5 є гелій-
неоновий лазер ЛГ-126, оптичний резонатор 
якого можна налаштувати на три довжини хви-
лі λ=0,63; 1,15; 3,39 мкм. Здійснюючи контроль 
всіх m шарів за одним склом-свідком в оптич-
ній товщині m-го шару виникає похибка: 

( ) '02
mmmmm dn αα

λ
πα +∆=∆=∆  

де 0
mα∆  – похибка, яка визначається точністю 

фіксації екстремуму при контролі m-го шару; 
'
mα  – похибка, обумовлена неточностями в по-

передніх шарах. Проте, такий метод за рахунок 
взаємної компенсації помилок у шарах В і Н 

для конструкції типу (НВ)m при m<15 дозволяє 
зменшити похибку контролю товщини до 5 %. 
При виготовленні фільтрів з m=24÷25 шарів в 
установці 01НЕ-7-008 використовують касету з 
набором змінних стекол-свідків і світловий по-
тік модульований з частотою 100 Гц. Точність 
вимірів залежить від порядку зміни стекол-
свідків, кількості напилених на них плівок, від-
мінності коефіцієнтів конденсації речовини на 
попередньо запилених підкладках і на чистому 
склі-свідку та складає 2-3 %.  
 
2 Математичні основи, алгоритм і програм-
не забезпечення для оптимізації конструкти-
вних і оптичних параметрів БІТП 
2.1 Методи розрахунків БІТП 

Для комп’ютерного моделювання БІТП і ро-
зрахунку геометричних параметрів шарів ІЧ-
фільтрів зручно розглядати залежність коефіці-
єнта пропускання Т від елементів т.зв. «харак-
теристичної матриці інтерференції» еквівален-
тного шару [3]: 

jjj

jjj

in
ni

MiM
iMM

M
ϕϕ

ϕϕ
cossin

sin)/1(cos

2221

1211 == , 

( )[ ]22221012110 /2 ППП nMMnMnMnnT +++= , 
де jjj dn)/2( λπϕ =  – фазова товщина j-шару; nj, dj 
– показник заломлення і геометрична товщина 
шару; n0, nП – показники заломлення оточуючо-
го середовища і підкладки; i – уявна одиниця. 

Матриця БІТП, що складається з l  плівок, 
вираховується як добуток матриць окремих 
плівок lMMMM ...21= .  

Згідно теорії еквівалентного шару, будь-яка 
симетрична система плівок БІТП при М11=М22 
за своїми оптичним властивостям еквівалентна 
одній плівці з залежними від λ показником за-
ломлення 2/1

1221 )/( MMne =  і товщиною 

2211 arccosarccos MMe ==γ .  
Для показників заломлення В- і Н- шарів си-

стем рівної оптичної товщини λ0/4 існує проста 
залежність: чим більша величина nB/nH і число 
шарів в системі, тим більша крутизна характе-
ристики Т(λ) системи і менший фон. 

Для періодичної системи матрицю інтерфе-
ренції можна представити через поліноми Че-
бишева. Тоді послідовність шарів у розрахунку 
замінюється двошаровим (ab) фільтром 
( )qbaMM , де q  – число періодів. 
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ba )()( 21 −− −= , 
де 2211 aaX += ; І – одинична матриця; 

)()()( 21 XSXXSXS qqq −− −=  – поліноми Чеби-
шева; 1)(0 =XS ; XXS =)(1 .  

Програма розрахунку має вигляд циклу для 
обчислень і перемножень матриць інтерферен-
ції окремих N шарів і дозволяє вираховувати 
спектральну залежність пропускання для БІТП 
з будь-якою послідовністю товщин і показників 
заломлення шарів при 301 ≤≤ N . 
2.2 Алгоритм і програмне забезпечення для 
оптимізації параметрів БІТП 

Фільтр, розрахований методом еквівалент-
них шарів, може бути неоптимальним за опти-
чними властивостями (рис.1). Він може володі-
ти небажаними піками чи провалами спектра-
льної характеристики в робочому діапазоні 
хвиль. В якості змінних параметрів при оптимі-
зації характеристик вибираються показники за-
ломлення та оптичні товщини окремих шарів 
покриття. Програмно передбачена можливість 
оптимізації одночасно за довільною кількістю 
параметрів (рис.2). Практика розрахунків пока-
зала, що доцільно використовувати не більше 
3-5 параметрів. Хороші результати отримують-
ся, наприклад, якщо в оптимізації беруть участь 
1-2 зовнішніх шари і 1-2 шари, які прилягають 
до підкладки, а також внутрішні узгоджуючі 
шари між різними (НВ)-групами. Якщо оптич-
ний елемент виготовлений на підкладці з Ge, 
CdSb або ZnSe, які мають порівняно високий 
показник заломлення, то для збільшення про-
пускання у смузі прозорості фільтра другу 
грань оптичного елементу необхідно просвітля-
ти одно- або двошаровим плівковим покриттям.  

Результати оптимізованого розрахунку па-
раметрів фільтра для вибраного діапазону λ ві-
дображаються у графічному вікні інтерфейсу 
користувача у вигляді спектрів пропускання.  

Програмне забезпечення реалізовано в сере-
довищі Delphi у вигляді програмних модулів 
для розрахунку характеристичних параметрів  
окремих шарів БІТП, та розрахунку й оптимі-
зації спектральних характеристик ІЧ-фільтрів. 
Такий підхід дозволяє на наступному етапі ав-
томатизувати процес проектування та техноло-
гічного синтезу ІЧ фільтрів. Зокрема, результа-
ти розрахунку кратності оптичної товщини 

окремих шарів БІПТ до заданої довжини хвилі 
зондуючого променя можна використати для 
управління апаратно-програмним модулем на-
лаштування джерела випромінювання блоку 
вимірювання товщини плівок в установках оса-
дження та випаровувачами у вакуумній камері. 

Рис.1. Розраховані спектральні характеристики пропус-
кання тришарового просвітлюючого покриття для In4Se3 
(а) та інтерференційних фільтрів (б) на основі шарів ZnS-
SrF2-CdSb (1), Ge-ZnS (2), BaF2-Ge (3). 

Рис.2. Вікна програмних модулів. 

а) 

б) 
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Використовуючи методику послідовних на-
ближень при заданих граничних відхиленнях 
модельованих характеристик від реальних оп-
тимізацію характеристик Т(λ) ІЧ-фільтрів мож-
на провести в ручному або автономному режи-
мі. Однак, останнє потребує значних обчислю-
вальних ресурсів та застосування нейромереж-
них методів, що зумовлено багатопараметрич-
ністю задачі моделювання БІТП.  

 
Висновки 

Розроблені алгоритм і пакет програм забез-
печують повний розрахунок та оптимізацію 
конструкції і спектральних характеристик БІТП 
та можуть бути підгрунтям при створенні апа-
ратно-програмного модуля для синтезу ІЧ фі-
льтрів, що використовуються у ВОЛЗ і телеко-
мунікаційних мережах. 

Оптимальними за оптичними властивостями 
і стабільністю до зовнішніх впливів виявилися 
покриття на основі шарів Ge-SiO-ZnS. Германій 
є одним з кращих матеріалів для діелектричних 
дзеркал з високим показником заломлення, має 
мале поглинання в області 1,8 – 18 мкм, та як і 
SiO (2,0-8,0 мкм), володіє хорошою механіч-
ною міцністю і адгезією. Для діапазону 0,8 – 
1,7 мкм перспективними є фотоприймачі і фі-
льтри на основі In4Se3, In4(Se3)1-хTe3х. 
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