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СУПЕРКОМП’ЮТЕРИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
В роботі висвітлюється роль суперкомп’ютерів в інженерних і наукових дослідженнях.
Аналізуються і порівнюються параметри парку суперкомп’ютерів світового рейтингу Тор500
та рейтингу Тор50 суперкомп’ютерів СНД. Вивчається місце України в суперкомп’ютерному
світі.
This paper considers the role of supercomputers in scientific and engineer researches. Parameters
and characteristics of supercomputers variety are analyzed and compared according to the world ranking Tор500 and Tор50 ranking in CIS. Also the role of Ukraine in the supercomputer world is explored.

Вступ
У сучасному світі суперкомп’ютери cтали
робочим інструментом в наукових дослідженнях та інженерних розрахунках. Академік РАН
Веліхов Е.П. назвав їх основною технологічною
зброєю XXI ст.
Необхідність у високопродуктивних обчислювальних системах зі значним обсягом
пам’яті обумовлена ускладненням математичних моделей за рахунок врахування великої кількості досліджуваних факторів, використанням системного підходу в моделюванні (моделюється не один об’єкт, а одночасно група
об’єктів та явищ, або середовище в цілому), реалізацією динамічної візуалізації результатів
розв’язування прикладних задач та інше. Суперкомп’ютери відіграють важливу роль при
розв’язуванні економічних, екологічних, біоінженерних, медичних, бюджетно-фінасових, науково-технічних,
оборонних
загальнодержавних та інших задач. Вони використовуються для побудови і дослідження кліматичних моделей, прогнозування змін в атмосфері
та гідросфері Землі, моделювання побудови білка з амінокислот, аналізу результатів діагностики захворювань людини, розробки нових ліків, проектування нових матеріалів, у генетичному моделюванні тощо, тобто там де для успішного вирішення вагомих прикладних задач і
досягнення якісно нових результатів потрібні
комп’ютери з надзвичайно високою продуктивністю. Різноманітні приклади застосування
суперкомп’ютерів у різних галузях людської
діяльності можна знайти в [1].
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1. Основні параметри для порівняння суперкомп’ютерів
Сучасна промисловість виробляє різні типи
суперкомп’ютерів. На початку 1990 р. виникла
необхідність у порівнянні характеристик суперкомп’ютерів, щоб можна було відслідковувати
тенденції розвитку високопродуктивних обчислювальних систем. Такий проект був запущений у 1993 р. У цьому проекті порівнюються
всі підсистеми суперкомп’ютерів, хоча для
ефективного використання всіх їх можливостей
необхідною умовою є узгодження їх основних
параметрів, які взаємозв’язані між собою: максимальна продуктивність комп’ютерів вимагає
максимального обсягу оперативної і дискової
пам’яті а також спеціалізованого програмного
забезпечення.
Тор500 – проект для визначення рейтингу і
опису 500 найпотужніших суспільно відомих
комп’ютерних систем світу. З червня 1993 р.
він складається два рази на рік (у червні та листопаді). Ознайомитися з ним можна на сайті
http://www.top500.org.
Порівняння суперкомп’ютерів ведеться за
наступними параметрами.
По-перше, існуючі суперкомп’ютери мають
кластерну архітектуру. Кластер – це масив серверів (вузлів), які з’єднуються між собою в деяку особливу комунікаційну мережу. Для кожного кластера існує виділений сервер – керуючий вузол. Обчислювальні вузли мають свою
оперативну пам’ять і працюють під управлінням своєї операційної системи. Вузли збираються з великої кількості мікропроцесорних
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ядер. Окремий мікропроцесор може мати одне,
два, чотири і більше мікропроцесорних ядер,
тому в рейтингу фігурує загальна кількість
ядер. В кластер можуть входити тисячі, сотні
тисяч мікропроцесорних ядер, однак із зростанням кількості ядер зростають труднощі в
програмуванні. Суперкомп’ютери складаються
з тих самих ядер, що й інші комп’ютери. Кількість мікропроцесорів у суперкомп’ютерах нині
складає 0,1% від загальної кількості мікропроцесорів, що використовуються в комп’ютерах.
По-друге, розрізняють потенційну або пікову Rpeak швидкодію суперкомп’ютера і реальну
Rmax, які вимірюються за результатами стандартного тесту Linpack. Linpack – це сукупність підпрограм для розв’язування систем лінійних
алгебраїчних рівнянь великої розмірності.
Швидкодія суперкомп’ютера вимірюється в терафлопсах (1012 флопс), а з 2008 р. в петафлопсах (1015 флопс). Флопс – це величина для вимірювання продуктивності комп’ютера і показує кількість операцій з плаваючою комою за
секунду, яку виконує обчислювальна система.
Реальна швидкодія залежить від багатьох факторів, зокрема, від якості системного і прикладного забезпечення, пропускної здатності
між’ядерних з’єднань, температурного режиму
і т.д.
По-третє, відношення реальної швидкодії до
потенціально можливої характеризує коефіцієнт корисної дії (ККД) суперкомп’ютера. Чим
вищий ККД, тим більш ефективна робота
комп’ютера.
Отже, кількість мікропроцесорних ядер, рівень реальної і потенціальної швидкодії, а також ККД складають найважливіші характеристики суперЕОМ.
2. Аналіз параметрів суперкомп’ютерів у
світовому рейтингу Тор500
Остання, 34 редакція рейтингу суперкомп’ютерів складена в листопаді 2009 р. Перших десять суперкомп’ютерів в цьому рейтингу
та їхні характеристики наведені в таблиці 1.
Як бачимо, лідером рейтингу серед 500 найпотужніших суперкомп’ютерів світу на листопад 2009 р. став суперкомп’ютер Jaguar ХТ5
(раніше цей рейтинг очолювала система IBM
Roadrunner). Він знаходиться в США в національному центрі обчислювальних наук в Окрідже
(штат Теннесі) і використовується, зокрема, для

обчислення руху космічних тіл, побудови кліматичних моделей, дослідження атомів і т.д.
Суперкомп’ютер Jaguar ХТ5 побудований на
базі платформи Cray. Jaguar складається з 37376
шестиядерних процесорів AMD Opteron, так
що загальна кількість ядер складає 224256
штук, обсяг оперативної пам’яті – 299 Тб, об’єм
дискової пам’яті – 10 тисяч Тб і займає площу
392 м2.
Згідно з методологією тестування Linpack,
Jaguar працює з реальною швидкістю 1,759 петафлопс. Це приблизно в 29464 рази більше,
ніж найпродуктивніший суперкомп’ютер у першій редакції рейтингу Тор500 (червень
1993 р.) Пікова продуктивність системи Cray
складає 2,3 петафлопс (див. табл.1).
Друге місце в цьому рейтингу займає суперкомп’ютер Roadrunner виробництва корпорації
IBM. Він складається з 6500 двоядерних процесорів і має потужність 1,105 петафлопс. Зазначимо, що першим суперкомп’ютером, який на
тесті Linpack показав продуктивність на рівні
петафлопс був суперкомп’ютер ІВМ Roadrunner (з’явився у червні 2008 р.).
На третьому місці знаходиться суперкомп’ютер Кraken, який, як і Jaguar, побудований на базі Cray ХТ5. Його продуктивність 832
терафлопс.
На четвертій позиції – суперкомп’ютер IBM
Blue Gene/P з обчислювальною потужністю
825,5 терафлопс, на п’ятому – Tiange-1 (найпотужніший суперкомп’ютер в Китаї). Tiange-1
створений на основі 6144 процесорів Intel і
5120 графічних процесорів AMD з продуктивністю на тесті Linpack 563,1 терафлопс. Як видно з таблиці 1, вісім комп’ютерів першої десятки знаходяться в США, два інших – в Китаї та
Німеччині.
Останнє місце в 34 редакції рейтингу
Тор500 належить суперкомп’ютеру Blade Center JS21 (Великобританія) з характеристиками
2880 ядер, Rmax = 20,05 терафлопс, Rpeak= 28,00
терафлопс, що за показником Rmax в 88 разів
менше, ніж в суперкомп’ютера-лідера Jaguar
ХТ5. І взагалі, в усіх Тор500 спостерігається
приблизно 100-кратний діапазон для Rmax першого і останнього суперкомп’ютера рейтингу.
Основним лідером в списку рейтингу
Тор500 за всі роки, починаючи з 1993 р. є
США, п’ять разів в лідери виходила Японія
(1996, 2002, 2003, 2004, 2005). Щорічні листопадові дані з продуктивності суперкомп’ютерів
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Таблиця 1. Перші 10 позицій у рейтингу суперкомп’ютерів (34 редакція)
Місце
1

Організація, країна

Продуктивність
Rmax ТF

Rpeak ТF

224162

1759,00

2331,00

Roadrunner - BladeCenter
QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i
3,2 Ghz / Opteron DC 1,8 GHz,
Voltaire Infiniband / 2009 IBM

122400

1042,00

1375,78

National Institute for CompuKraken XT5 - Cray XT5-HE Optetational Sciences/University of
ron Six Core 2,6 GHz / 2009
Tennessee
Cray Inc.
США

98928

831,70

1028,85

DOE/NNSA/LANL
США

4

Forschungszentrum Juelich
(FZJ)
Німеччина

JUGENE - Blue Gene/P Solution /
2009
IBM

294912

825,50

1002,70

5

National SuperComputer Center in Tianjin/NUDT
Китай

Tianhe-1 - NUDT TH-1 Cluster,
Xeon E5540/E5450, ATI Radeon
HD 4870 2, Infiniband / 2009
NUDT

71680

563,10

1206,19

6

NASA/Ames Research Center/NAS
Китай

Pleiades - SGI Altix ICE 8200EX,
Xeon QC 3,0 GHz/Nehalem EP
2,93 GHz / 2009
SGI

56320

544,30

673,26

7

DOE/NNSA/LLNL
США

BlueGene/L - eServer Blue Gene
Solution / 2007
IBM

212992

478,20

596,38

8

Argonne National Laboratory
США

Blue Gene/P Solution / 2007
IBM

163840

458,61

557,06

9

Texas Advanced Computing
Center/Univ. of Texas
США

Ranger - SunBlade x6420, Opteron
QC 2,3 GHz, Infiniband / 2008
Sun Microsystems

62976

433,20

579,38

Sandia National Laboratories /
Red Sky - Sun Blade x6275, Xeon
National Renewable Energy
X55xx 2,93 GHz, Infiniband / 2009
Laboratory
Sun Microsystems
США

41616

423,90

487,74

10

Рік
Rmax ТF
RpeakТF
2001
7,226
12,288

8

К-ть
ядер

Oak Ridge National Laborato- Jaguar - Cray XT5-HE Opteron Six
ry
Core 2,6 GHz / 2009
США
Cray Inc.

2

3

Комп’ютер/Рік випуску Виробник

Таблиця 2. Динаміка продуктивності суперкомп’ютерів-лідерів (дані за листопад)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
0,124
0,170
0,170
0,368
1,338
1,338
2,379
0,226
0,236
0,236
0,614
1,830
1,830
3,207
2002
35,86
40,96

2003
35,86
40,96

2004
70,72
91,75

2005
280,6
367,0

2006
280,6
367,0

2007
478,2
596,38

2008
1105,0
1456,7

2000
4,938
12,228
2009
1759,0
2331,0
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-лідерів, починаючи з 1993 р., наведені в таблиці 2.
За останні 16 років розвиток суперкомп’ютерів продемонстрував різке зростання їх
обчислювальної потужності: навіть звичайний
суперкомп’ютер, який у 2009 р. зайняв у рейтингу останнє місце, у 18 разів перевищив сумарну потужність усіх 500 суперЕОМ в 1993 р.
Якщо брати сукупну потужність 500 сучасних суперкомп’ютерів світу, то вона досягла
майже 27 петафлопс, що в 24916 разів більше
аналогічного показника шістнадцятирічної давності.
Але, не дивлячись на те, що перше місце належить суперкомп’ютеру фірми Cray більшість
з 500 найпродуктивніших суперкомп’ютерів, як
і раніше, зібрані двома компаніями: 209 (41,8%)
фірмою НР, 185 (37%) – IBM. Далі в рейтингу
виробників знаходяться фірми Cray та SCI, які
випусили по 19 (3,8%), Dell – 16 (3,2%), Sun
Microsystems – 11 (2,2%), Appro international – 6
(1,2%), Fujitsu та Bull SA – по 5 (1,0%), Hitachi
– 3 (0,6%), NEC – 2 (0,4%) суперкомп’ютери. У
80,4% випадків для суперкомп’ютерних систем
використовуються процесори фірми Intel, у
8,4% – фірми AMD. Згідно з поточним рейтингом 90% суперкомп’ютерів використовують
операційні системи на базі ядра Linux.
Світовий рейтинг країн за кількістю суперкомп’ютерів наведений в таблиці 3, хоча більш
суттєвим було б порівняння рейтингу країн за
Rmax, який підтверджується реальним тестовим
випробуванням. В останню 34 редакцію рейтингу ввійшли 32 країни.
Безперечним лідером за цими двома показниками є США. Доля США в загальній кількості суперкомп’ютерів світового рейтингу становить 55,4%. Друге та третє місця ділять між собою Великобританія та Німеччина: Великобританія займає другу позицію за кількістю суперкомп’ютерів, однак Німеччина займає друге місце в рейтингу сумарної реальної продуктивності своїх суперкомп’ютерів. Аналогічна ситуація з четвертим і п’ятим місцями, їх поділяють
між собою Франція і Китай. Франція випереджає Китай за кількістю суперкомп’ютерів,
проте Китай випереджає Францію за сумарною
продуктивністю суперкомп’ютерів.
Якщо аналізувати таблиці аналогічні до таблиць 1, 3 за попередні роки, то варто відмітити
значну динаміку. Зміни лідерів серед країн виробників суперкомп’ютерів.З року в рік зміню-

ється рейтинг держав і технічні характеристики
суперкомп’ютерних систем. Якщо країни знаходяться на шляху інтенсивного розвитку і потребують розв’язування актуальних технічних,
соціальних задач інноваційного характеру, то
вони прогресують і досягають нових здобутків і
переваг
у
розробці
сучасних
суперкомп’ютерних систем, інакше вони втрачають
здобуті переваги. Ситуація також залежить від
наукоємності прдукції що виробляє країна, і
яким чином вона підтримує розвиток іноваційних технологій. Підтвердженням цього є наступні приклади. Так, в першій редакції рейтингу
Тор500 (1993 р.) на долю Японії припадало
22,2% усіх суперкомп’ютерів (111 штук), а в 34
редакції (2009 р.) – 3,2% (16 штук). Шістнадцять років тому в рейтингу суперкомп’ютерів
не значились ні Китай, ні Росія, а зараз вони займають 5 та 12 місця.
Подібна картина спостерігається і серед виробників, рейтинг яких наведений в таблиці 4.
Відома фірма Cray Inc, на долю виробництва
якої в 1993 р. припадало приблизно 41% парку
суперкомп’ютерів, зараз випускає 3,2% суперЕОМ. Фірми ІВМ в 1993 р. просто не було в
рейтингу, а зараз вона уже 10 років знаходиться
на перших позиціях, хоча в останній редакції на
перше місце вийшла фірма Hewlett-Packard (209
одиниць).
3. Аналіз параметрів суперкомп’ютерів у
рейтингу Тор50
Науково-дослідний обчислювальний центр
Московського державного університету імені
М.В. Ломоносова та Міжвідомчого суперкомп’ютерного центру РАН створили рейтинг
суперкомп’ютерів країн СНД, який також складається два рази на рік і базується на тому ж
тесті Linpack. Цей рейтинг містить 50 найпродуктивніших обчислювальних систем, що знаходяться на території країн СНД. Ознайомитися з рейтингом Тор50 суперкомп’ютерів СНД
можна на сайті www.supercomputers.ru .
В 11 редакції рейтингу від 22.09. 2009 р.
перше місце займав суперкомп’ютер МСЦ
РАН. Він складається з 1980 шестиядерних
процесорів (загальна кількість ядер 7920), має
реальну продуктивність 71,280 терафлопс і пікову – 95,040 терафлопс. В рейтингу Тор500
цей суперкомп’ютер знаходиться на 38 позиції.
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Таблиця 3. Світовий рейтинг країн за кількістю суперкомп’ютерів

10

Країни

К-ть

США

277

Великобританія

Доля
%

Продуктивність

К-ть процесорів

Rmax (GF)

Rpeak (GF)

55,40%

16416075

24187603

2817039

45

9,00%

1569089

2457528

222300

Німеччина

27

5,40%

2288766

2933697

472332

Франція

26

5,20%

1214250

1827024

220928

Китай

21

4,20%

1379877

2536415

210640

Японія

16

3,20%

994211

1308592

125320

Канада

9

1,80%

439783

661945

60340

Австрія

8

1,60%

219920

266644

23222

Нова Зеландія

8

1,60%

233222

422650

40688

Росія

8

1,60%

646246

822672

77992

Швеція

7

1,40%

300733

423616

39500

Італія

6

1,20%

200689

272840

21968

Іспанія

6

1,20%

205897

310012

32992

Швейцарія

5

1,00%

346885

417933

52360

Саудовска Аравія

4

0,80%

310865

370283

77920

Індія

3

0,60%

199257

279702

23416

Нідерланди

3

0,60%

110653

155970

21336

Польща

3

0,60%

81392

130531

13416

Фінляндія

2

0,40%

103047

151547

14584

Ізраїль

2

0,40%

49340

148374

13272

Південна Корея

2

0,40%

298170

338159

27768

Норвегія

2

0,40%

72454

110984

11182

Австралія

1

0,20%

21906

40960

4096

Бельгія

1

0,20%

22731

42485

3984

Бразилія

1

0,20%

64630

72397

6464

Болгарія

1

0,20%

23862

27850

8192

Гонконг

1

0,20%

32325

56672

5600

Ірландія

1

0,20%

25110

28672

2560

Малайзія

1

0,20%

20442

38224

4096
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Країни

К-ть

Доля
%

Продуктивність
Rmax (GF)

Rpeak (GF)

К-ть процесорів

Сингапур

1

0,20%

23482

28128

2400

Словенія

1

0,20%

36752

49152

4096

Південна Африка

1

0,20%

25440

30861

2624

Всього

500

100%

27977501

40950122

4664627

Українські суперкомп’ютери в 11 рейтингу
Тор50, як і раніше в 10, займають 16 та 17 позиції. На 16 позиції знаходиться суперкомп’ютер НТУУ «КП І » з реальною швидкодією (Linpack) 5,667 терафлопс та піковою 7,249
терафлопс. ККД цього комп’ютера складає
78,2%. Він містить 44 вузли з двома чотириядерними процесорами Intel Xeon і 68 вузлів з
двома двоядерними процесорами Intel Xeon,
тобто всього 224 процесори і 624 ядра. Інформацію про завдання, структуру і організацію
роботи Центру суперкомп’ютерних обчислень
КП І
можна
знайти
на
сайті
http://www.hpcc.org.ua/index.php/Cluster.
Суперкомп’ютер Скит-3 Інституту кібернетики НАН України має характеристики швидкодії Rmax= 5,317 терафлопс та Rpeak= 7,3545
терафлопс (ККД – 72,3%). Він складається з
125 обчислювальних вузлів: 74 вузли з двома
двоядерними процесорами Intel Xeon 5160 та 51
вузол з двома чотириядерними процесорами Intel Xeon 5345, так що загальна кількість процесорів становить 250, а загальна кількість ядер –
704. Оперативна пам’ять вузла – 2 Гб на ядро,
тобто 8 і 16 Гб на вузол.
Більш детальну інформацію про кластер Інституту кібернетики можна знайти на сайті
http://icybclaster.org.ua.
На 21 та 36 позиції знаходяться суперкомп’ютери, які розміщені в Об’єднаному інституті проблем інформатики НАН Білорусії.
Решта суперкомп’ютерів належить Росії, причому 15 з них розміщені в університетських
обчислювальних центрах, що дає змогу готувати кадри в галузі суперкомп’ютінга та розвивати університетську науку і регіональну промисловість.
Наразі опублікована уже 12 редакція списку
Тор50. Вона була оголошена 30 березня

2010 р. на міжнародній конференції «Паралельні обчислювальні технології».
На сьогодні найпотужнішим в СНД є суперкомп’ютер російського виробництва «Ломоносов», який був анонсований в листопаді 2009 р.
Він належить Науково-дослідному обчислювальному центру Московського державного університету імені М.В. Ломоносова. У списку
найпотужніших суперкомп’ютерів світу він займає 12 місце. Його характеристики такі: пікова швидкодія 414,5 терафлопс, реальна – 350
терафлопс, 4446 обчислювальних вузлів, 8840
процесорів, 35360 ядер. Зазначимо, що в цього
комп’ютера найвищий ККД серед всіх
комп’ютерів Тор500. Він складає 84,4% проти
75% у найпотужніших суперкомп’ютерів Jaguar та Roadrunner. Суперкомп’ютер «Ломоносов» витіснив в останній редакції рейтингу на
друге місце суперкомп’ютер МСЦ РАН.
Українські суперкомп’ютери не покращили
свої характеристики і в 12 редакції опинились
відповідно на 22 місці (суперкомп’ютер НТУУ
«КПІ») та на 23 місці (суперкомп’ютер Інституту кібернетики НАН України).
Якщо порівняти попередні рейтинги суперкомп’ютерів СНД, то навесні 2007 р. в шостій
редакції суперкомп’ютер Скит-3 Інституту кібернетики НАН України займав 5-те місце, а
суперкомп’ютер НТУУ «КП І » – 7 місце. Так,
що Україна не тільки не представлена в світовому рейтингу суперкомп’ютерів, але в останній час спостерігається й зростаюче відставання від досягнутого.
Причина цього криється в тому, що реформатори роками роззброювали державу за всіма
стратегічними напрямками, починаючи з економіки та науки і закінчуючи ідеологією та культурою. Зокрема, це не могло не вплинути і на
розвиток високопродуктивної обчислювальної
техніки.
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Таблиця 4. Рейтинг виробників суперкомп’ютерів
Виробник

Доля %

Hewlett-Packard

209

41,80 %

6339227

10909344

1022764

IBM

185

37,00 %

9722029

14611698

2142560

Cray Inc.

19

3,80 %

4450150

5732805

596315

SGI

19

3,80 %

1834559

2141518

198304

Dell

16

3,20 %

616040

824297

85766

Sun Microsystems

11

2,20 %

1517670

1821631

171442

Appro International

6

1,20 %

458160

569703

71712

Fujitsu

5

1,00 %

318740

353277

33688

Bull SA

5

1,00 %

481080

546316

54576

Hitachi

3

0,60 %

209601

288754

23072

NEC

2

0,40 %

173190

191283

6656

Self-made

2

0,40 %

43800

108482

10240

Dell/Sun/IBM

2

0,40 %

132720

168912

18360

Intel

1

0,20 %

36000

41714

3408

Linux Networx

1

0,20 %

40610

52992

4416

Dawning

1

0,20 %

180600

233472

30720

T-Platforms

1

0,20 %

350100

414419

35360

NEC/Sun

1

0,20 %

87010

163188

31024

DALCO AG Switzerland

1

0,20 %

28990

34560

2880

ClusterVision/Dell

1

0,20 %

41770

48005

4096

Koi Computers

1

0,20 %

37420

56448

6720

Pyramid Computer

1

0,20 %

32800

52032

5420

ACTION

1

0.20 %

38170

49731

5336

ClusterVision/IBM

1

0,20 %

28775

37632

3360

SKIF/T-Platforms

1

0,20 %

47170

60000

5000

Raytheon-Aspen
Systems/Appro

1

0,20 %

26730

36601

3440

Lenovo

1

0,20 %

102800

145965

12216

NUDT

1

0,20 %

563100

1206190

71680

DELL\ACS

1

0,20 %

38490

49152

4096

Всього

500

100%

27977501

40950122

40950122
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Processor
Сум
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Rpeak Сум (GF)
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4. Плани розвитку суперкомп’ютерної техніки
Передові держави з усією відповідальністю
відносяться до суперкомп’ютерної проблеми,
так наприклад уряд Японії на 2010 р. для створення національного суперкомп’ютера виділив
253 млн доларів бюджетних грошей.
Компанія ІВМ наразі працює над створенням суперкомп’ютера Blue Waters, здатного досягти продуктивності 16 петафлопс. Він буде
запущений в 2011 р. і стане найпотужнішим
суперкомп’ютером в світі. В 2012 р. ІВМ планує випустити суперкомп’ютер Sequioa з потужністю 20 петафлопс. Цей комп’ютер використовуватиметься для моделювання випробувань
ядерної зброї.
В 2011 р. запустити петафлоповий комп’ютер планує Китай, а також Росія на базі
комп’ютера «Ломоносов». Уже здійснено запуск суперкомп’ютерного кластера на базі IBM
Blade Center з потужністю 10 терафлопс в Казахстансько-Британському технічному університеті, який в 12 редакції Тор50 посів 19 місце.
Серйозні заявки зробила Білорусія.
В 2019 р. очікується поява суперкомп’ютера
з продуктивністю, що буде вимірюватись уже в
ексафлопсах (1018 операцій за секунду).
Висновки
Залишитися без сучасних суперкомп’ютерів
– значить ослабити економіку, потенціальну
безпеку й статус держави, її конкурентноздатність на міжнародній арені, відстати в розвитку

науки техніки, високих технологій, втратити
можливість вийти на принципово новий рівень
передових фундаментальних досліджень. Це
відставання є незворотним.
Тому Україні, як космічній державі, необхідно провести переоцінку цінностей, усвідомити необхідність високотехнологічної модернізації виробничої сфери, змінити загальнодержавне відношення до високопродуктивних
комп’ютерних технологій, прийняти всеможливі міри для скорочення відставання в суперкомп’ютерній гонці, забезпечити наукові колективи високопродуктивними системами, які
сприятимуть розвитку науки, медицини, економіки, техніки, нанотехнологій. Необхідно і
далі розвивати національну GRID-мережу, розробляти прикладні пакети програм, формувати
єдині бази даних в різних важливих напрямках
для забезпечення користувачів сучасними даними. Потрібно мати загальнодержавний план
розвитку потенціалу суперкомп’ютерних систем з інтеграцією математичного і програмного
забезпечення, баз даних, аналітичного інструментарію тощо та забезпечити умови виконання цього плану.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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В работе освещается роль суперкомпьютеров в инженерных и научных исследованиях. Анализируются и
сравниваются параметры суперкомпьютеров мирового рейтинга Тор500 и рейтинга Тор50 суперкомпьютеров СНГ. Показано место Украины в суперкомпьютерном мире.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ И МЕТОДОВ БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗКИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В данной статье проведен анализ систем и методов балансировки нагрузки вычислительных
систем с учетом современной методической и программно-аппаратной базы. Также показано
нынешнее состояние данной проблемы и сформулированы новые и нерешенные задачи в области эффективного распределения заданий в вычислительной системе.
This paper analyzes systems and methods for load balancing of computer systems with modern
methodology and software and hardware solutions. The current status of the problem is considers and
arising and unresolved problems in the field of efficient tasks scheduling in the computing system are
outlined.

Введение
Для планирования использования ресурсов
компьютерных систем с целью решения вычислительных задач в настоящее время используется комплекс различных методов. От адекватности выбранных методов зависит эффективность функционирования вычислительной системы. Для достижения нового вклада в ту или
иную отрасль обязательным является изучение
существующих наработок в данной области
знаний. Поэтому в данной статье поставлена
цель провести анализ подходов построения
систем и методов балансировки нагрузки вычислительных систем с учетом современной
методической и программно-аппаратной базы,
что даст возможность не только показать нынешнее состояние данной проблемы, но и
сформулировать новые и нерешенные задачи в
области эффективного распределения заданий в
вычислительной системе.
Для достижения поставленной цели был
проведен предварительный поиск информации
по РЖ ВИНИТИ за последние 20 лет. Анализ
публикаций показывает, что разработками и
исследованиями проблемы балансировки нагрузки в вычислительных системах занимаются
во всех ведущих странах. Поэтому было пересмотрено ряд патентных серверов США, Великобритании, Японии, Германии, а также Росии
и Украины. Пересмотрено по сети Интернет
более 1000 содержаний документов, около 120
отобрано для дальнейшего анализа. Документы, заслуживающие, на мой взгляд, наибольше14

го внимания, основываясь на полноте охвата
решения проблемы и практической значимости,
коротко охарактеризованы в данной статье. С
полной версией отчета о проведенных патентных исследованиях можно ознакомиться на
сайте http://yurich.org.ua/patent_report.html.
1. Устройство и метод для балансировки
нагрузки между различными путями в компьютерной системе
В [1] система и метод оценивают приспособленность различных путей в компьютерной
системе, определяя приспособленность или состояние на не менее, чем двух уровнях каждого
пути. Приспособленность или состояние путей
определяется на основании информации о приспособленности ветки на каждом уровне пути.
Устройство балансировки нагрузки направляет
информацию для обработки различными путями, основываясь на определенной приспособленности этих путей. Пути с наиболее высокой
приспособленностью отмечаются специальным
алгоритмом путем «взвешивания», давая больший вес уровням большей важности. Система и
метод могут также добавлять или удалять дополнительные пути, если общая определенная
приспособленность существующих путей выше
или ниже значения предопределенной приспособленности. Кроме того, взвешивание некоторых уровней может быть запрещено, чтобы
обеспечить обновление определенных уровней.
Топология компьютерной системы, используемая для определения приспособленности или
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состояния путей, может быть введена программистом или независимо определена системой
балансировки нагрузки.
Предыдущие устройства балансировки нагрузки связаны только с первым уровнем пути,
и поэтому могут получить информацию только
относительно состояния или приспособленности первого уровня путей, но не могут получить информацию относительно других уровней. Соответственно и маршрутизация происходит, учитывая только информацию, полученную с первого, физического, уровня. Устранение этих недостатков способом, описанным в
данном патенте, обеспечивает более эффективное использование ресурсов каждого из путей,
а поэтому более эффективную обработку информации в целом.
2. Иерархический диспетчер приоритетности для управления задачами в многопроцессорной компьютерной системе
В [2] рассмотрена следующая проблематика.
Функциями операционных систем (ОС) является отображение приоритетов процессоров для
каждой новой задачи и если бы не некоторые
условия, когда другим процессорам разрешают
захватить задачи, этот приоритет остается неизменным. Иерархическая балансировка нагрузки отображена через матрицу приоритетности (которая может быть выражена как таблица), к которой обращается исполняемый код,
доступный через диспетчера разнообразным
процессорам команд (ПК) в многопроцессорной компьютерной системе. Так как компьютерная система имеет множественные уровни
кэш-памятей, связанные шинами, и координирует оперативной памятью, иерархия, отображающая пары кэш-памяти, распределяет задачи
сначала ПК, наибольшей вероятностью совместно использующим один и тот же остаток
кэш-памяти приоритетными задачами, или с
меньшей вероятностью, но с большей стоимостью времени доступа. Каждый ПК имеет свою
собственную очередь переключения (ОП) для
первично распределенной задачи, по которой
ОС определяет начальную степень привилегии.
Когда ОП ПК становится свободной от задач,
код диспетчера ищет свободный ПК по ОП
других ПК в соответствии с отображенной иерархией, если порог бездействия достигнут.
Здесь описаны три особенности управления
диспетчеризацией или распределением задач на

процессоры команд в пределах многопроцессорной компьютерной системы. Назначение
приоритетов отдельному ПК (или отдельному
кластеру ПК) достигается использованием очереди переключения для каждого ПК (или кластером) компонентами операционной системы.
Чтобы уменьшить перегрузку, которая может
привести к несбалансированному распределению задач для обработки одиночными процессорами (или отдельными кластерами), используются переключения очередей других ПК, которые могут быть захвачены каждым ПК (или
кластером) иерархическим способом, разработанным, чтобы обеспечить приоритет и времена
доступа сквозь архитектуру многопроцессорной системы. Наглядно описано, какой уровень
занятости опрошен сначала для каждого процессора, и затем для всей системы, перед формированием порогового значения, определяющего возможность перехода к операции захвата.
Таким образом, данная разработка позволяет
повысить эффективность работы многопроцессорной системы за счет приоритетного иерархического (в плане использования памяти) распределения задач операционной системы.
3. Метод и система для балансировки и
управления нагрузкой
В [3] рассмотрена компьютерная система
для web-узла, которая использует балансировку
нагрузки новых сессий, основанных на измерениях и оценках прошлой, настоящей, и будущей производительности, используя среднее
время, необходимое каждому серверу приложений, чтобы ответить на запрос (время ожидания) и число активных сессий на каждом сервере приложений. В большинстве случаев, какая-либо сессия назначается определенному
серверу приложений, и в будущем на нем обрабатываются все запросы, касающиеся этой сессии. Однако, если нагрузка или производительность сервера приложений значительно ухудшается, failover-механизм последующие запросы передает для обработки другим серверам
приложений, пока производительность не
улучшится. При критических ситуациях, сервер
приложений будет перегружен. Если web- или
HTTP-сервер неспособны обслуживать запросы, каким-либо сервером приложений, последующие запросы могут быть переадресован на
другой web - сервер.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

15

М.Ю. Юрич

В разработках, описанных в данном патенте,
используется набор вероятностей, определяющих выбор более или менее загруженного сервера приложений. Каждый сервер приложений
содержит модуль управления нагрузкой.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
основе работы метода, предложенного в данном патенте, лежит система массового обслуживания (СМО).
4. Планирование распределения подзадач
процессора
В [4] раскрыт метод для обработки процессором выполняемых задач и среда для выполнения в ней исполняемых команд процессора
для осуществления этого метода, а также система для того, чтобы распределять работу обработки среди множества распределенных процессоров. Основная задача состоит в том, чтобы определить число узлов для оптимального
решения той или иной задачи. При этом особое
внимание уделяется определению характеристик распределяемых задач и ресурсов, на которые они будут распределены.
Расчет оптимального числа узлов основан на
минимальном эффективном времени выполнения задачи.
5. Система и метод для оптимизированного планирования задачи в гетерогенной системе обработки данных
Рассмотрен метод, программный компьютерный продукт, и система обработки данных
для оптимизации производительности решения
задач в многопроцессорной системе [5]. Показатель производительности рассчитан на основании счетчика производительности, измеряющего характеристики задачи, выполненной на
одном из множества процессоров определенной
частоты, доступных в пределах многопроцессорной системы. Характеристики, снятые счетчиками производительности указывают, как на
активность процессора, так и на активность памяти. Показатель производительности дает
возможность, используя снятые данные на одной доступной частоте, предсказать производительность на другой частоте процессора, доступной в многопроцессорной системе. Потеря
производительности минимизируется за счет
назначения определенной задачи для выполнения на определенной частоте. Кроме того, в
16

данном изобретении предусмотрен механизм
балансирования загрузки задач на основе приоритета, который минимизирует совокупную
потерю производительности, привнесенную
выполнением всех задач в системе.
Разработанный планировщик является заменой для планировщика операционной системы,
но также может использоваться, чтобы дополнить существующий планировщик.
Задачи, требующие значительных затрат ресурсов центрального процессора назначаются
на процессор с более высокой частотой, в то
время как задачи, требующие значительных ресурсов памяти назначаются на процессор, работающий на более медленной частоте.
Отношение требуемых ресурсов центрального процессора к ресурсам памяти задачи определяет точку насыщенности.
Показатель производительности используется для того, чтобы оценить время выполнения
задачи t на определенной частоте f и отображает числовое значение производительности в
командах в секунду, хотя его можно заменить и
другой метрикой.
Подпрограмма балансировки, которая гарантирует минимизацию потери производительности, осуществлена как набор команд, исполняемых процессором, типичных для процессоров.
Таким образом, данное изобретение представляет собой метод, аппарат, и компьютерные команды для определения идеальных частот процессора для этапа выполнения приложений в многопроцессорной системе.
6. Метод и система для балансировки нагрузки и вычислительных ресурсов между
компьютерами
Описывается метод и система балансировки
нагрузки вычислительных ресурсов среди множества компьютеров [6], имеющих потребителей, использующих вычислительные ресурсы.
Метод основан на том, что после определения
более низкого порога уровня потребления ресурсов и получения уровня потребления ресурсов для каждого из потребителей и для каждого
из указанных компьютеров в течение некоторого периода времени, он сравнивается с определенным для каждого из компьютеров более
низким порогом. Всякий раз, когда компьютер,
имеющий уровень потребления ресурсов выше,
чем более определенный низкий порог, для ка-
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ждого из потребителей определяется новое
размещение вычислительных ресурсов. Вычислительные ресурсы необходимые потребителю
тогда сдвигаются от их текущего местоположения на одном компьютере к соответствующему
местоположению на другом компьютере, согласно планированию, таким образом, чтобы
уровень потребления ресурса или ресурсов для
компьютера уменьшился.
Работа балансировщика нагрузки, основана
на сравнении. При этом не применяется оптимизация при выборе другого компьютера (перемещении ресурсов), основываясь на том, что
менее загруженный компьютер, это уже лучше,
чем более загруженный. Соответственно и не
рассмотрен метод для решения задачи оптимизации.
7. Динамическая балансировка нагрузки
среди процессоров в параллельной компьютерной системе
Описана параллельная система [7] осуществляет динамическую балансировку нагрузки
для распределения рабочей нагрузки имеющимся процессорам в параллельной компьютерной системе. Препроцессор в системе конвертирует вложенную параллельную программу в последовательный программный код, выполняемый на процессорах параллельного компьютера, и вызывает MPI (Message Passing
Interface) для межпроцессорной связи между
процессорами. При обработке вложенной параллельной программы, препроцессор вставляет функцию тестирования, чтобы посчитать
вычислительную стоимость функции вызова.
Во время запуска процессоры оценивают при
помощи функции тестирования, стоит ли пересылать функцию вызова на другой процессор.
Эта технология дает возможность процессорам
выгрузить функцию вызова на другие имеющиеся процессоры в случаях, когда это является более эффективным с учетом пересылки
функции вызова, и получив результаты, потом
передать функцию вызова первоначальному
процессору.
Описано использование MPI как эффективного средства далеко не во всех случаях. Поэтому предлагается использовать язык Макиавелли, который поддерживает как последовательную компиляцию параллельных функций
(удаляя конструкции MPI), так и отмену заданных по умолчанию функций с определяемыми

пользователем последовательными функциями,
которые могут сделать алгоритм более эффективным. Язык Макиавелли разработан для облегчения переносимости программ на все архитектуры.
Для пользователя язык Макиавелли представлен как три главных дополнения к языку
Си: векторная структура данных и связанные
функции; параллельная конструкция данных,
позволяющая напрямую создавать векторы; и
параллельная конструкция управления, выражающая рекурсию в алгоритме «разделяй и
властвуй».
8. Метод и система для балансировки нагрузки вычислительного ресурса между
компьютерами
Данный патент [8] является продолжением
патента [6], в котором производится так называемое «деление» всей поступающей работы в
пределах домена. При этом существует отдельный элемент, балансировщик нагрузки, которому направляются все запросы на обслуживание. Он в определенном порядке циклически
отсылает их каждому из компьютеров. Так как
балансирование загрузки охватывает множество серверов, то существует необходимость в их
резервировании. Тогда запросы направляются
группе серверов, выполняющих одинаковые
функции, т.е. происходит дублирование. Всякий раз, когда на основном компьютере происходит сбой, резервный компьютер берет управление по IP, и начинает служить web-сервером.
Различие в том, что резервный компьютер не
обслуживает никаких запросов в то время, как
он находится в резервном режиме. Кроме того,
такая методика основана на дублировании поставщика услуг.
9. Математические модели оптимального
распределения информационных ресурсов
среди узлов вычислительных сетей и методы
их реализации
В диссертации [9] построены математические модели оптимального распределения файлов среди узлов вычислительных сетей, которые в отличие от существующих не зависят от
схемы обработки запросов в узлах. Доказана
теорема для априорной оценки числа копий
файлов распределенной базы данных, что
уменьшает размерность задач математического
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программирования, полученных вследствие построения моделей. Развита теоретическая база
применения генетических алгоритмов в задачах
математического программирования. Создана
система поддержки принятия решений для расположения файлов на серверах локальных вычислительных сетей. Разработаны алгоритмы
маршрутизации, в процессе использования ко-

торых не возникает перегрузки каналов связи в
сетях передачи данных.
С целью предоставления большей наглядности проанализированных методов и сравнения
их с предлагаемым решением построим таблицу, содержащую сравнительную характеристику объектов-аналогов (табл.1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика объектов-аналогов

Характеристики
Объектаналог
Стандартные средства OC

Алгоритм, лежащий в основе

Объект оптимизации

Инструментарий

СМО

Загрузка процессора

С, C++,
Assembler

Приспособленность пути

?

Используемая память
Производительность

Компоненты ОС
?
Команды процессора
Компьютерные
команды

[2]
[3]

Сравнение с пороговым значением
СМО
СМО

[4]

?

Число узлов

[5]

СМО

Частота процессора

Сравнение с пороговым значением
Модифицированный алгоритм
«разделяй и властвуй»

Уровень потребления ресурсов
Вычислительная стоимость
функции вызова
Число запросов на обслуживание

Язык Макиавелли

Маршрутизация пакетов

?

Время

С++, Java

[1]

[6]
[7]
[8]
[9]
Разработанное решение

СМО
Задача о назначении в расширенной постановке
Модифицированная транспортная задача

Выводы
Проведенный анализ современных публикаций по проблемным вопросам управления вычислительными системами показал, что в основе большинства методов балансировки нагрузки лежит математический аппарат системы
массового обслуживания. В качестве объекта
оптимизации выбраны загрузка процессора,
приспособленность пути, используемая память,
производительность, число узлов, частота процессора, уровень потребления ресурсов, вычислительная стоимость функции вызова, число
запросов на обслуживание, маршрутизация пакетов. Это еще раз подтверждает, что в целом
проблема балансировки вычислительной системы является достаточно сложной, особенно с
точки зрения представления математической
модели. Отсюда возникает ряд частных новых
задач в рамках проблемы:
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?

?

– разработка математической модели задачи

распределения заданий в вычислительной системе;
– поиск решения в рамках представленной модели;
– поиск более эффективных методов и алгоритмов распределения нагрузки в вычислительных системах;
– создание методик распределения нагрузки,
математически обоснованных, и способов модернизации существующих систем управления
ресурсами вычислительных систем.
Таким образом, проанализированные системы и методы дают основание считать, что
представленная в патентах информация либо
послужила уже на данный момент основой, либо еще станет базой для дальнейших разработок и усовершенствований в области управления ресурсами вычислительных систем.
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М.Ю. Юрич. Аналіз систем і методів балансування навантаження обчислювальних систем
У даній статті проведено аналіз систем і методів балансування навантаження обчислювальних систем з
урахуванням сучасної методичної та програмно-апаратної бази. Також показано сьогоденний стан даної
проблеми і сформульовано нові та невирішені задачі у галузі ефективного розподілу завдань в обчислювальній системі.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕКОНФІГУРОВНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ
В статті розглядаються питання створення високопродуктивної комп’ютерної системи на
основі персонального комп’ютера та реконфігуровного прискорювача, який побудований на
основі програмованих логічних інтегральних схем. Створені апаратно-програмні засоби дозволяють довести реальну продуктивність до пікової на широкому класі завдань, а також забезпечити лінійне зростання продуктивності при нарощуванні апаратного ресурсу.
The questions of creation of the high performance computer system on the basis of the personal
computer and recofigurable accelerator, which is built on FPGA, are examined. Created hardware and
software tools allow to take a real performance to the top on the wide class of tasks, and also to obtain
a linear growth of the performance with upgrade of hardware resource.

Вступ
Подальше зменшення технологічних норм
сьогодні не є ключовим засобом підвищення
продуктивності комп’ютерних систем. Таким
засобом є розпаралелювання обчислювальних
процесів. Тому для вирішення складних
комп’ютерних задач в даний час використовують багатопроцесорні комп’ютерні системи
(БКС). В той же час реальна продуктивність багатопроцесорних комп’ютерних систем, які
орієнтовані на традиційні методи організації
паралельних обчислень і побудовані на основі
серійних мікропроцесорів, часто не перевищує
10 – 15% від пікової продуктивності, причиною
чого є необхідність реалізації безлічі процедур
міжпроцесорного обміну, а також синхронізації
послідовних процесів, що виконуються в процесорах системи. Більш того, для завдань, що
вимагають інтенсивних, але нерегулярних міжпроцесорних обмінів і звернень до системи розподіленої пам'яті, реальна продуктивність БКС
знижується до одиниць відсотка від пікової
продуктивності.
Основна причина – це наявність невідповідності між жорсткою архітектурою БКС і інформаційною структурою широкого класу вирішуваних завдань, через що існуючі суперкомп'ютери і працюють настільки неефективно.
Іншим, окрім розпаралелювання обчислюваль20

них процесів, засобом підвищення продуктивності комп’ютерних систем їх структурна орієнтація на виконувані алгоритми. Однак його
використання обмежене тим, що при зміні алгоритму попередня структура стає неефективною.
Даний недолік дозволяє усунути спосіб побудови БКС з конфігуровною архітектурою, що
дозволяє налаштуватися на інформаційну структуру кожного конкретного завдання, яке вирішується у нинішній момент часу на такому
комп'ютері [1, 2]. Практичне впровадження даної концепції стримувалося відсутністю необхідної для її реалізації реконфігуровної елементної бази. Останніми роками така елементна
база на ринку з'явилася – це програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) високого рівня інтеграції. На основі ПЛІС можна без великих
фінансових витрат створювати БКС з програмованою архітектурою, істотно випереджаючі
існуючі БКС за такими характеристиками як
питома продуктивність, співвідношення між
реальною та піковою продуктивністю, ефективність використання обладнання.
Цим шляхом вже йдуть провідні світові виробники. В той же час західні виробники, наприклад, Impulse Accelerated Technologies
(www.impulsec.com)
та
Mitrionics
(www.mitrion.com), використовують ПЛІС, як
правило, або як апаратні прискорювачі конкре-
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тних обчислювальних процедур, або як БКС
конкретної архітектури на основі універсальних
мікропроцесорів, яка програмується на виконання конкретної процедури. Концепція ж побудови БКС з конфігуровною архітектурою передбачає використовувати ПЛІС як базу для
створення спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС), що адаптуються під структуру вирішуваного завдання. Цю концепцію використовує
компанія
Інтрон
(www.introninnovations.com).
Як база СКС використовується конфігуровна комп’ютерна структура, створена в полі логічних блоків ПЛІС, тоді як невелика кількість
універсальних мікропроцесорів виконують допоміжні функції: завантаження конфігурацій
ПЛІС, тестування, розподіл обчислювального
навантаження, завантаження вхідних та вихідних даних, візуалізацію результатів і тому подібне [2].
Теоретичні положення даної концепції вже
підтверджені створенням ряду експериментальних зразків СКС різних конфігурацій на базі
ПЛІС. Зокрема, в рамках проекту з дослідження
ефективності використання реконфігуровних
прискорювачів для високопродуктивних обчислень були створені процесори ШПФ, ШКП,
цифрові фільтри та інші СКС. Отримані в рамках проекту та після його завершення результати показали виключно високу реальну продуктивність на широкому класі завдань лінійної
алгебри, цифрової обробки сигналів, математичної фізики, символьної обробки, криптографії
і інших.
1. Реконфігуровні прискорювачі та їх місце серед комп’ютерних засобів
Потреба вирішення ресурсоємних задач та
задач з інтенсивним використанням даних, таких як обробка мультимедійних даних у реальному часі, сучасне математичне моделювання і
обробка вмісту, привели до формування нового
типу програмних та апаратних засобів, які
отримали назву реконфігуровних прискорювачів. Реконфігуровні прискорювачі все частіше
використовуються для виконання складних задач обробки даних з метою зменшення навантаження на універсальні процесори та підвищення продуктивності комп’ютерних систем.
При цьому можливість реконфігурування, тобто заміни вмісту реконфігуровного прискорю-

вача новим спеціалізованим процесором, відкриває перспективи надання принципово нових
властивостей та досягнення високих технічних
характеристик комп’ютерної системи, до складу якої входить реконфігуровний прискорювач
[3, 4]. При цьому в реконфігуровних прискорювачах можуть бути синтезовані як програмовані, так і апаратно-орієнтовані спеціалізовані
процесори, а також універсальні процесори. Реалізація програмних апаратно-орієнтованих
спеціалізованих процесорів є особливо ефективною, оскільки досягається гранично висока
продуктивність при мінімальних значеннях затрат обладнання та споживаної потужності.
Використання в комп’ютерних системах
прискорювачів не є новим підходом. Ще в 60-х
роках минулого століття вони почали використовуватись для прискорення виконання складних задач, зокрема задач фільтрації та спектрального аналізу [5]. Створення потужних реконфігуровних середовищ знову відновило інтерес
до даного напряму. Можна впевнено стверджувати, що створення програмних апаратноорієнтованих спеціалізованих процесорів сьогодні належить до найновіших та найважливіших напрямів розвитку високопродуктивних
комп’ютерних систем.
Реконфігуровні прискорювачі дозволяють
синтезувати на їх основі СКС, структура та функції яких можуть бути заданим чином переналаштовані з метою забезпечення виконання різних обчислювальних задач. Для забезпечення
можливості переналаштування для реалізації
реконфігуровних прискорювачів використовують ПЛІС, в яких множина логічних блоків
з’єднується комутуючою матрицею, яка і забезпечує реконфігуровність [6]. Всі ПЛІС містять регулярну структуру програмованих базових логічних комірок, оточених програмованими міжз’єднаннями. Тип, розмір та кількість
програмованих базових логічних комірок можуть змінюватись в дуже широких межах.
ПЛІС почали використовуватись як елементи для реалізації комп’ютерних пристроїв досить давно. Але лише в останні роки вони почали використовуватись для високопродуктивних обчислень (high-performance computing HPC). Тобто створення високопродуктивних
реконфігуровних прискорювачів є новим науково-технічним напрямком побудови високопродуктивних комп’ютерів.
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До перших комерційних реконфігуровних
комп’ютерів належать комп’ютери, створені на
кількох фірмах та в лабораторіях кількох університетів. Серед них, в першу чергу, слід відзначити комп’ютер CHS2x4 шотландської фірми Algotronix, створений за участю кількох університетів Великобританії, який включав масив
із 1024-х програмованих процесорів CAL, розміщених на 8 ПЛІС. До перших комерційних
реконфігуровних комп’ютерів належить також
комп’ютер Garp, створений в Каліфорнійському університеті Berkley, який комбінує RISC
процесори та конфігуровну програмовану матрицю на одному кристалі. Потрібно також відзначити серед перших і комп’ютер FIPSOC
(Field-Programmable System-On-Chip). Спільною особливістю перерахованих комп’ютерів є
комбінування конфігуровних елементів з програмованим чи спеціалізованим процесором.
Існує як мінімум три основних причини використання ПЛІС в високопродуктивних обчисленнях:
 Висока продуктивність: використання ПЛІС
надає можливість досягнення масового паралелізму обчислень.
 Низька споживана потужність. ПЛІС є малопотужними пристроями у порівнянні з
традиційними процесорами.
 Висока гнучкість. ПЛІС є досить гнучкими.
Структура комп’ютерного пристрою, реалізованого на ПЛІС, може бути оптимізована
для заданих використань.

2. Архітектура системи «комп’ютер – реконфігуровний прискорювач»
На даний час створено кілька типів архітектур комп’ютерних систем, в яких використовуються універсальні процесори з слабо або тісно зв’язаними з ними реконфігуровними прискорювачами. Архітектура на основі універсальних процесорів з тісно зв’язаними прискорювачами передбачає пряме під’єднання реконфігуровних прискорювачів до процесорів. На рис. 1.
показано структуру такої системи.
Реконфігуровний прискорювач складається з
спеціалізованого процесора, який власне виконує обчислювальну задачу, ядра контролера
PCI-Express, яке виконує обмін даними з ядром
ПК через шину, модуля локальної пам’яті, модуля керування ресурсами плати та контролера
каналу прямого доступу до пам’яті (Direct
Memory Access – DMA каналу), який включає в
себе буфер пам’яті. DMA канал дозволяє безпосередньо проводити обмін з основною
пам’яттю не витрачаючи ресурси центрального
процесора.
Робота прискорювача починається після подання процесором відповідної команди. Вхідні
дані апаратний прискорювач отримує по вхідному DMA каналу, після чого в потоковому
режимі починає їхню обробку. Після обробки
результат видається у вихідний DMA канал.

Рис. 1. Структура реконфігуровного прискорювача у складі обчислювальної системи.
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3. Принципи організації роботи системи
„комп’ютер – реконфігуровний прискорювач”
Організація приймання вхідних даних, їх
опрацювання та видачі вихідних даних здійснюється за наступними правилами:
 Пересилання даних між центральним процесором і спеціалізованим процесором здійснюється блоками даних визначеного розміру.
 Опрацювання даних здійснюється паралельно з пересиланням.
 Вибирається швидкість пересилання даних,
яка б дозволила повністю використати ресурси реконфігуровного прискорювача.
 Для виконання однієї команди виконується
два пересилання даних: пересилання до реконфігуровного прискорювача блоку вхідних даних та пересилання до центрального
процесора блоку вихідних даних.
При виборі архітектури спеціалізованого
процесора потрібно враховувати особливості
архітектури реконфігуровного прискорювача,
на якому він реалізується. Доцільною є апаратно-орієнтовані реалізація спеціалізованих процесорів, оскільки ними досягається гранично
висока продуктивність при мінімальних значеннях затрат обладнання та споживаної потужності. Також необхідно враховувати характеристики
інтерфейсу
між
універсальним
комп’ютером та реконфігуровним прискорювачем.
До кодів, на яких описана модель спеціалізованого процесора, виставляються наступні
вимоги: відповідність вимогам міжнародних
стандартів, мінімальний об’єм, необхідний для
їх зберігання в пам’яті, максимальна швидкість
запису у реконфігуровний прискорювач для
формування спеціалізованого процесора.
4. Засоби проектування системного рівня
Проектування СКС в реконфігуровному
прискорювачі можна розділити на дві складові:
архітектурне конфігурування, яке створює необхідні обчислювальні структури в полі логічних комірок ПЛІС, і програмування процедурне
– програмування в традиційному сенсі, що полягає в організації обчислювального процесу в
СКС. При цьому архітектурне конфігурування
викликає у користувачів найбільші труднощі.

Це пов'язано з тим, що традиційно користувачі
звикли програмувати тільки організацію обчислювального процесу, опираючись на незмінну
апаратну підтримку засобів обчислювальної техніки, в той час як для архітектурного конфігурування СКС потрібна абсолютно інша кваліфікація, а саме – кваліфікація схемотехніка.
При архітектурному конфігуруванні структура СКС оптимально відповідає структурі вирішуваної задачі. Це забезпечує високу реальну
продуктивність системи, близьку до пікової на
широкому класі завдань, і дозволяє досягти
практично лінійного зростання продуктивності
при нарощуванні апаратного ресурсу. Ефективність обчислювального процесу при синтезі архітектури СКС на низькому схемотехнічному
рівні може бути підвищена від 10 до 100 разів у
порівнянні з комп’ютерними системами, архітектура яких не може бути змінена. Це робить,
з одного боку, надзвичайно привабливими реконфігуровні на низькому рівні системи, а з
іншою – їх конфігурування стає за складністю
співмірним із створенням нової обчислювальної системи. Такий підхід вимагає нових методів і засобів організації паралельних обчислювальних процесів.
Синтез СКС з мови високого рівня надає користувачу можливості, які дозволяють створювати програми без залучення спеціальних знань
в області схемотехніки ПЛІС і за складністю
будуть наближені до звичайного програмуванню для мікропроцесорів і багатопроцесорних
комп’ютерних систем. Основними завданнями
програмного комплексу засобів розробки є
ефективна реалізація обчислювально трудомістких фрагментів завдань різних проблемних
областей на довільній кількості взаємозв'язаних
кристалів ПЛІС і довільній кількості базових
модулів, а також підтримка розробки і відлагодження прикладних програм на мовах високого
рівня.
5.
Результати
тестування
системи
„комп’ютер – реконфігуровний прискорювач”
Метою тестування було порівняння продуктивності виконання задач на базі системи “персональний комп’ютер – реконфігуровний прискорювач” з продуктивністю виконання задач на
базі персонального комп’ютера. Дослідження
проведено з використанням ряду обчислюваль-
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но складних алгоритмів, в тому числі алгоритму швидкого перетворення Фур’є. В якості
апаратних платформ для досліджень вибрано
плату (прискорювач) фірми PLDA, яка розроблена на базі ПЛІС фірми Xilinx серії Virtex4, а
також персональні комп’ютери з наступними
конфігураціями: перша конфігурація - процесор
Intel Celeron 2.0 ГГц; ОЗП 1 Гб; ОС Windows
XP Professional SP2; друга конфігурація - Процесор AMD Athlon 64XP 2.0 ГГц, ОЗП 1 Гб, ОС
Windows XP Professional SP2. Плата прискорювача взаємодіє з універсальним процесором че-

рез інтерфейс PCI-E. Організацію обміну даними з пам’яті персонального комп’ютера через
шину PCI Express покладено на функції роботи
з платою, так звані функції API (Application
Program Interface). Передача даних відбувається
за допомогою каналів DMA.
На рис. 2 наведено результати виконання
ШПФ-1024 на різних досліджуваних платформах. З результатів бачимо, що на системі
“комп’ютер - прискорювач” досягається збільшення продуктивності на порядок.

Рис. 2. Залежність часу виконання алгоритму ШПФ -1024 від обсягів даних на досліджуваних платформах.

Висновки
Описана високопродуктивна обчислювальна
система, в якій в якості основного обчислювального елементу використовують не універсальні процесори, а ПЛІС. Це дає можливість користувачам створювати в базовій архітектурі
БКС віртуальні СКС, структура яких адекватна
структурі вирішуваної задачі, що, в свою чергу,
забезпечує високу ефективність обчислень і
близьке до лінійного зростання продуктивності
при нарощуванні обчислювального ресурсу.
Система на основі персонального комп’ютера
та прискорювача з реконфігуровною архітектурою на основі ПЛІС призначена для вирішення
обчислювально трудоємних завдань, вирішення

24

яких на БКС традиційної архітектури вимагає
надто великих часових затрат.
Реконфігуровні системи з високою реальною
продуктивністю дозволять вирішити найважливіші науково-технічні завдання і забезпечити
прориви в таких наукоємних технологічних областях, як молекулярна фармакологія, наноелектроніка, створення енергетичних комплексів
нового покоління, а також проведення фундаментальних наукових досліджень в астрофізиці,
мікробіології, фізиці твердого тіла тощо.
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В статье рассмотрены вопросы создания высокопроизводительных компьютерных систем на основе персонального компьютера и реконфигурируемого ускорителя, который построен на основе программируемой
логической интегральной микросхемы. Созданные аппаратно-программные средства позволяют увеличить
реальную производительность до пиковой для широкого класса задач, а также обеспечить линейное увеличение производительности при наращивании аппаратных ресурсов.
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КОРРЕКЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ
КОМПОНЕНТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛГОРИТМА
СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
В работе проведен частотный анализ устройства сглаживания по методу скользящего среднего входных сигналов компоненты специализированной компьютерной системы. Предложена
коррекция частотных характеристик за счет изменения ширины окна сглаживания по частоте
помехи входного сигнала. Определена разделяющая частота помехи и неравенства для выбора
ширины окна сглаживания.
The frequency analysis of the sliding device conducted on a method sliding middle entrance signals of the component of the specialized computer system. The correction of frequency description is
offered due to the change of width of window of smoothing out on frequency of hindrance of entrance
signal. Dividing frequency of hindrance and inequality for the choice of width of window of smoothing out is certain.

Введение
Современные специализированные компьютерные системы (СКС) в своем составе имеют
компоненты, которые осуществляют поэтапную обработку входных сигналов. С учетом
распределенной обработки сигналов в СКС, когда первичная обработка осуществляется непосредственно у датчика, могут применяться перестраиваемые компоненты фильтрации и
сглаживания, которые способны работать в условиях сложной помехо-сигнальной обстановки, когда помеха изменяется не только по амплитуде, но и по частоте [1, 2]. В этих условия
в СКС выделяется частота помехи, которая используется для корректировки характеристик
перестраиваемых компонент фильтрации и
сглаживания так, чтобы спектральная мощность помехи на выходе СКС была минимально
возможной.
Пусть на вход СКС поступает конечная последовательность дискретных значений x[i],
i=1…L, представляющая собой аддитивную
смесь полезного сигнала y[i] и помехи ε[i]
x[i ] = y[i ] + ε[i ] .
Помеха ε[i] имеет случайную природу с неизвестным законом распределения на интервале амплитуд [-ε0, + ε0] в частотном диапазоне от
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0 до частоты Найквиста. При этом случайная
помеха ε[i] имеет нулевое среднее значение
M{ε}=0 и ее значения некоррелированы, т.е.
M{ε[i], ε[j]}=0, i≠j, где M{·} — знак математического ожидания [3, 4].
В этих условиях, когда может действовать
широкополосная помеха ε[i] перекрывающая
спектр полезного сигнала y[i], применение частотно-избирательных фильтров малоэффективно. Теория оценивания, относящаяся к сглаживанию временных рядов, рассматривает эту задачу как задачу восстановления значения неизвестного зашумленного сигнала.
При сглаживании осуществляется свертка
входной последовательности с некоторой
функцией сглаживания. В качестве таких
функций могут рассматриваться функции с
симметричными ядрами. В цифровой обработке
сигналов известны такие функции, как функции
задания окон: окно Бартлетта, окно Блэкмана,
окно Чебышева, окно Хэмминга, окно Хэннинга, окно Кайзера и т.д. [5].
Наиболее простой реализацией такого окна
является окно с равномерными весами усреднения — прямоугольное окно или алгоритм по
методу скользящего среднего, которое описывается уравнением
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1 N −1
(1)
∑ x[n − i ] ,
N i =0
где ŷ — оценка значений полезного сигнала y ; N — ширина окна сглаживания, количество отсчетов для сглаживания; x — значения
входной последовательности.
Такой алгоритм прост при программной или
аппаратной реализации, а также в управлении за счет изменения ширины окна сглаживания.
yˆ[n] =

Постановка задачи и ее решение

Для коррекции характеристик перестраиваемой компоненты, реализующей алгоритма
по методу скользящего среднего, проведем частотный анализ устройства, а также определим
зависимость частоты среза АЧХ от ширины окна сглаживания для осуществления корректировки.
В качестве примера рассмотрим уравнение с
усреднением по трем отсчетам N = 3. Если получена пятая оценка значений полезного сигнала
1
yˆ[5] = ( x[5] + x[4] + x[3]) ,
(2)
3
то шестая оценка равна
1
yˆ[6] = ( x[6] + x[5] + x[4]) .
(3)
3
Прибавим и вычтем в (3) отсчет x[3]
1
yˆ[6] = ( x[6] + x[5] + x[4] + x[3] − x[3]) =
3
. (4)
1
1
1
= x[6] + ( x[5] + x[4] + x[3]) − x[3]
3
3
3
Второе слагаемое в (4) соответствует оценке
из уравнения (2)
1
1
yˆ[6] = x[6] + yˆ[5] − x[3] =
3
3
.
(5)
1
= yˆ[5] + ( x[6] − x[3])
3
Обобщая выражение (5) запишем разностное
уравнение скользящего среднего
1
yˆ[n] = yˆ[n − 1] + ( x[n] − x[n − N ]) .
(6)
N
Применяя Z-преобразование к разностному
уравнению (6) получим передаточную функцию устройства в рекурсивной форме

H ( z) =

1 1 − z−N
.
N 1 − z −1

(7)

Для частотного анализа произведем подстановку z −1 = e − jω в (7), где ω — нормированf
ная частота, ω = 2π , ω∈ [0, π] , где f , f ä —
fä
соответственно текущая частота и частота дискретизации,
1 1 − z − j ωN
H ( jω) =
.
N 1 − z − jω
После преобразования комплексная передаточная функция H ( jω) имеет вид
ω 
sin  N  − j ω N −1
)
1
 2  e 2(
. (8)
H ( jω) =
N
 ω
sin  
2
Амплитудно-частотная
характеристика
(АЧХ) H (ω) из (8) определяется соотношением
ω 
sin  N 
1
2 ,
(9)
H (ω) =
N
 ω
sin  
2
sin(x)
а с учетом, что sinc(x) =
АЧХ примет вид
x
ω 
sinc  N 
2 .
(10)
H (ω) =
 ω
sinc  
2
График, которой приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики
скользящего среднего при N = 3, N = 5 и N = 15

Фазо-частотную характеристику (ФЧХ)
ϕ ( ω) из (8) запишем в виде (см. рисунок 2)
ϕ ( ω) = −

ω
( N − 1) .
2
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Рис. 2. Фазо-частотные характеристики скользящего среднего при N = 3, N = 5 и N = 15

Из описания АЧХ устройства скользящего
среднего (10) видно, что при ω = 0 функция
sinc(0)=1, тогда H(0)=1. Первый нуль АЧХ ω0
определяется функцией sinc(⋅) в числителе, коω
гда аргумент 0 N = π . Тогда частота первого
2
нуля АЧХ ω0 будет равна
f
2π
ω0 =
либо f0 = д .
(12)
N
N
где f ∂ – частота дискретизации.

Этой же частотой ω0 определяется и ширина первого “лепестка” АЧХ.
В СКС при изменении помехо-сигнальной
обстановки необходимо выбрать такое N, чтобы максимальная часть спектра помехи была
вне полосы пропускания устройства. Из (10)
следует, что с увеличением N частота первого
нуля ω0 и частота среза ωcp смещаются в низкочастотную часть АЧХ.
Для определения частоты среза ωcp

на

уровне 0,707H(0) следует решить уравнение
 ωcp 
sin 
N
 2
= 1 .
(13)
 ωcp 
2
N sin 

 2 
К сожалению, трансцендентное уравнение
(13) может быть точно решено лишь при некоторых частных значениях N (например, N = 2),
а в общем случае точное решение найти не удается. Для его приближенного решения и получения оценки частоты среза ωcp с точностью ε
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воспользуемся разложением в ряд функции
sin(x) [6]:
x3 x5
sin x ≈ x −
+
− ... ,
(14)
3! 5!
а уравнение (13) преобразуем к равносильному
уравнению
 t 
(15)
2 sin ( t ) = N sin   ,
N
ωcp
N.
где t =
2
Количество слагаемых в ряде (14) выберем
так, чтобы равенство (15) выполнялось с заданной погрешностью 0,01. Для этого левую и
правую части равенства (15) будем вычислять с
погрешностью ε = 0,005 .
Из анализа частотных характеристик устройства следует, что произведение ωcp N при-

нимает наибольшее значение при N = 3 (см. рисунки 1 и 2). Кроме того, при изменении ωcp в
π
5π
< ωcp <
переменная t удовле4
16
3π
15π
творяет неравенству
<t <
или
8
32
(16)
1,17 < t < 1, 47 .
Для вычисления sin ( t ) в левой части (15) с
погрешностью ε в ряде (14) необходимо взять
три слагаемых, т.к. погрешность равенства

диапазоне

sin t = t −

t3 t5
+ ,
3! 5!

t7
[6], т.е. для левой части урав7!
нения (15) погрешность будет составлять

не превышает

(1, 47)7
= 0,004 < 0,005 .
7!
Для обеспечения такой же погрешности в
правой части (15) воспользуемся одним слагаемым в ряде (14), т.е.
t
 t 
N sin   = N = t .
N
N
В этом случае для правой части уравнения
(15)
погрешность
будет
равна
ε1 < 2

3

 t 
 
N
ε 2 = N   < 0,005 , а с учетом (16) оно будет
3!
выполняться при значении ширины окна сглаживания N > 11 .
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При таком подходе уравнение (15) примет
вид
 t3 t5 
(17)
2 t − +  = t .
 3! 5! 


Решая биквадратное уравнение (17) относительно t , можно указать, что при значении
N > 11 переменная t находится в диапазоне
1,39 < t < 1, 40 .
Полученное неравенство позволяет с практической точки зрения определить ширину окна сглаживания N при известной частоте помехи ωn ( ωn ≈ ωcp ), т.е.
2,78
2,80
<N<
, N > 11 .
ωcp
ωcp

(18)

В этом случае относительная частота помехи должна быть ωn ≈ ωcp < 0, 254 .
Для значений N ≤ 11 можно использовать
более точную модель в правой части уравнения
(15)
3

 t  


t  N  
t3
 t 

−
=t−
.
N sin   = N
N
3! 
N
6N 2






При этом погрешность для правой части
уравнения
(15)
будет
равна
5

 t 
 
N
ε 2 = N   < 0,005 , а с учетом (16) это соот5!
ношение будет выполняться при значении N > 2 . На практике ширина окна сглаживания обычно N ≥ 3 , тогда при 3 ≤ N ≤ 11 .
В этом случае уравнение (15) примет вид
 t3 t5 
t3
.
(19)
2 t − +  = t −
2
 3! 5! 
N
3!


Заметим, что при значении N → ∞ уравнение (19) тождественно уравнению (17).
Решая биквадратное уравнение (19) относительно t при значениях 3 ≤ N ≤ 11 переменная t находится в диапазоне 1, 40 < t < 1, 47 .
Тогда ширину окна сглаживания N при известной частоте среза ωcp можно искать из неравенства
2,80
2,94
<N<
, 3 ≤ N ≤ 11 ,
ωcp
ωcp

(20)

а это возможно, когда относительная частота
помехи будет ωn ≈ ωcp ≥ 0, 254 .
При вычислении целочисленного значения
ширины окна сглаживания N возможна ситуация отсутствия целочисленного значения в указанных в неравенствах пределах. Например,
при частоте помехи ωn = 0,785 из неравенств
(20) значения ширины окна сглаживания должны находиться в диапазоне
3,567 < N < 3,745 .
Для обеспечения частоты среза ωcp ≤ ωn необходимо выбирать значение N как ближайшее большее целое число, т.е. N = 4 .
В случае, когда частота помехи ωn < 0, 254 ,
например, ωn = 0,196 , то значения ширины
окна сглаживания в соответствии с (18) будут
находиться в диапазоне
14,184 < N < 14, 285 .
Анализ показывает, что значение N необходимо брать как ближайшее большее целое
число, т.е. N = 15 .
Тогда, для выбора целочисленного значения
ширины окна сглаживания N необходимо
брать ближайшее большее целое число из неравенств:
ωn ≈ ωcp < 0, 254
значения
при

[N ] >

2,80
;
ωcp

-

при

[N ] >

2,94
,
ωcp

(21)
ωn ≈ ωcp ≥ 0, 254

значения

(22)

где [ N ] - целое число.
Выводы

Таким образом, для коррекции характеристик перестраиваемой компоненты, реализующей алгоритма по методу скользящего среднего, проведен частотный анализ компоненты,
который позволил определить зависимость
первого нуля АЧХ от ширины окна сглаживания N , а соответственно и частоты среза ωcp .
С учетом того, что N величина целочисленная получены неравенства для выбора ширины окна сглаживания N по значению нормированной частоты помехи ωn ≥ ωcp . Определена пороговая частота помехи ωn ≈ 0, 254 , ко-
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торая определяет соотношения для расчета ширины окна сглаживания N в соответствии с
неравенствами (21) и (22).
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ
ОПЕРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ З ГРАФІЧНОГО ПОДАННЯ
ВИКОНУВАНИХ АЛГОРИТМІВ
Запропоновано удосконалення процесу проектування алгоритмічних операційних пристроїв
(АОП) шляхом розробки та практичного використання методів і засобів проектування АОП з
графічного подання виконуваних алгоритмів. Вперше запропоновано метод запису потокового
графа алгоритму у формі структурної матриці, яка не вимагає виконання операцій визначення
розподілу вершин потокового графа алгоритму за ярусами, що дозволило формалізувати етап
високорівневого синтезу АОП.
The paper deals with the problems of improving the process of algorithmic operational device
(AOD) designing by development and practical application of methods and means of AOD devices
designing or graphic representation of the performed algorithms. For the first time the method of the
flow graph algorithm recording in the form of structural matrix is suggested. This method does not require the performance of operations of determination and distribution of the vertices of flow graph algorithm in tiers, which enables one to formalize the stage of high-level synthesis of AOD.

Вступ
В останні роки суттєво зріс рівень інтеграції
мікросхем та, водночас, ускладнився рівень задач, що розв’язуються на реалізованих в мікросхемах комп’ютерних засобах. До таких задач,
у першу чергу, можна віднести задачі цифрової
обробки сигналів і зображень, автоматичного
управління, комп’ютерного моделювання, криптографії та ін. Основними вимогами до
комп’ютерних засобів для розв’язування таких
задач є забезпечення високої швидкодії та скорочення часу їх проектування.
Висока швидкодія забезпечується використанням алгоритмічних операційних пристроїв
(АОП), в яких алгоритм виконання операції реалізовується апаратно.
Існуючі засоби проектування забезпечують
автоматизацію синтезу АОП з рівня міжрегістрових передач, коли функціональну схему АОП
подають однією з мов опису апаратних засобів,
зокрема VHDL, Verilog тощо. Етапи ж структурного та функціонального проектування АОП,
які складають основну частину часу проектування та можуть бути виконані лише високок-

валіфікованими спеціалістами, до цих пір автоматизації не піддавалися.
Часто через високу складність виконуваних
в АОП алгоритмів та самих АОП, які є складовою частиною процесорів, час, який займають
етапи структурного та функціонального проектування, є значно більшим допустимого для того, щоб процесор був затребуваний на ринку.
Тому актуальним є питання створення засобів
високорівневого синтезу АОП, що дозволить
скоротити час проектування за рахунок автоматизації етапів структурного та функціонального
проектування, підвищити якість проектування,
забезпечити можливості реалізації АОП для
виконання складних алгоритмів, що може бути
не під силу розробникам АОП при проектуванні традиційними методами, або потребує невиправдано багато часу, в тому числі можливості
реалізації АОП надвисокої складності та продуктивності.
Огляд літератури
Вагомий внесок у створення методів і засобів проектування АОП зробили вітчизняні та
зарубіжні вчені, такі як В. М. Глушков,
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С. А. Майоров, Г. І. Новіков, М. А. Карцев,
В. Д. Байков, В. Б. Смолов, К. В. Рамамурті,
П. М. Коугі, А. О. Мельник, В. П. Тарасенко,
З. Л. Рабінович, Г. Мур, К. Петерсон, В. Катхал
та інші [1-9].
Професором А.О. Мельником [8] запропоновано метод проектування АОП, який передбачає апаратну реалізацію потокового графа
алгоритму шляхом відображення комбінаційними схемами (КС) вершин графа алгоритму
(ГА), і з’єднанні їх між собою відповідно до
ГА. Оскільки, управління операціями здійснюється за допомогою передачі даних між ними,
алгоритм виконується за один такт, що надає
багаторазового прискорення виконанню конкретної задачі.
Проведений аналіз сучасних методів проектування комп’ютерних засобів дозволяє зробити певні висновки:
найбільше
підвищення
швидкодії
комп’ютерних засобів забезпечується використанням АОП, в яких алгоритм виконання операції реалізовується апаратно;
для проектування АОП найбільш перспективним є метод, який передбачає апаратну
реалізацію графа алгоритму (ГА) на основі відображення комбінаційними схемами вершин
графа алгоритму і з’єднання їх між собою відповідно до ГА (виконання алгориму за один
такт);
аналіз методів подання алгоритму за
допомогою графів підтвердив ефективність використання ГА, оскільки він забезпечує наочність відображення структури зв'язків між операціями або блоками операцій та придатний до
автоматичного опрацювання, описуються матрицею, є зручними для збереження в
комп’ютері;
порівняльний аналіз методів подання
ГА для проектування АОП показав перспективність використання потокового графу алгоритму (ПГА), вузлами якого є оператори, а по дугах переміщуються дані, оскільки він дозволяє
оцінити структурні характеристики алгоритму;
аналіз матричних методів опису потокового графа алгоритму показав, що матриці
інциденцій та суміжності не підходять для його
опису, оскільки не зберігають розподіл вершин
ПГА за ярусами;
використання описаних в літературі методів і засобів графічного подання алгоритму в
комп’ютері та його опрацювання пов’язано
ускладнюється як загальними проблемами (різ32

ні мови програмування, несумісність програмних і апаратних засобів), так і проблемами,
пов’язаними зі специфікою використання різного внутрішнього представлення графів.
Постановка задачі
З урахуванням проведеного аналізу, сформульованих висновків і вимог вдосконалення
методів і засобів проектування алгоритмічних
операційних пристроїв, визначену наукову
проблему можна розкласти на ряд задач, які
вимагають
подальшого
дослідження
і
розв’язання: 1) удосконалити метод подання
алгоритму графом для візуалізації та верифікації алгоритмів; 2) розробити новий метод запису алгоритму на рівні зв’язків між окремими
операціями або блоками операцій, який зберігає паралельну структуру алгоритму; 3) запропонувати метод визначення незалежних операцій або блоків операцій із тексту програми та
збереження їх паралельної структури; 4) удосконалити метод проектування алгоритмічних
операційних пристроїв, який передбачає апаратне відображення потокового графа алгоритму;
5) на основі запропонованих методів розробити
програмні засоби опрацювання структури алгоритмів і проектування алгоритмічних операційних пристроїв з їх графічного подання.
Подання графа алгоритму структурною
матрицею, її властивості та принципи відображення
Поставлена задача розв’язана за допомогою
збереження в пам’яті комп’ютера інформації
про ПГА, а саме: розподіл його вершин за ярусами структурною матрицею [10].
Даний метод запису ПГА у формі суміжної
матриці (СМ) передбачає виконання: двох етапів маркування ПГА та запису інформації.
На етапі маркування ПГА здійснюють нумерацію вершин - функціональних операторів
(ФО) числами від 1 до Nf, де Nf - кількість вершин-ФО ПГА, та нумерацію дуг ПГА. Нумерацію дуг розпочинають з першого ярусу. Кожній вхідній дузі даного ярусу присвоюють натуральне число j ( j = 1, n ), де n – кількість вхідних дуг графа. Далі використовують правило:
вихідним дугам присвоюють довільне значення
із множини натуральних чисел N, що присвоєні
дугам, які входять у дану вершину. Кількість

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання…

вхідних дуг будь-якої вершини графа
k ( k = 1, N f ) дорівнює a ( a = 1,n ), а кількість
вихідних дуг будь-якої вершини рівна
b ( b = 1,n ). Для кожної вершини повинна виконуватися нерівність a ≥ b .
На етапі запису ПГА здійснюють перегляд
усіх дуг j ( j = 1,n ) кожного ярусу i ( i = 1,l ) та в
елемент f ij СМ записують номер вершини

k,

в яку надходить дана дуга j , або 0, якщо в даному і-му ярусі вона не надходить у жодну з
вершин, а перетинає цей ярус; у всі інші елементи СМ, виділені для даного ярусу, записують
число, яке не входить у множину номерів вершин, та продовжують виконання даних дій до
тих пір, поки не будуть переглянуті всі дуги
графа.
Отримана СМ має такий вигляд:




F =
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де ∀f ij ∈ N, i = 1,l , j = 1,n , l – кількість ярусів, n
– кількість вхідних дуг ГА.
СМ
зберігає
множину
параметрів
S ( C , L , N ,W ) , де:
- C = { n j } – множина вхідних дуг ПГА

( C ∈ M , а M – множина всіх дуг, яка відображає організацію з’єднань між операціями),
j = 1,n – номер вхідної дуги ПГА, по якій надходять дані, n – кількість вхідних дуг ПГА і дорівнює кількості вхідних даних;
- L = { li } – множина ярусів , i = 1,l – номер
ярусу ПГА, l – загальна кількість ярусів ПГА;
- N = { f ij , N f } = { 0..k } – множина ФО ПГА,

k ∈ N (N – множина натуральних чисел), ij –
номер ФО ПГА, i = 1,l , j = 1,n , N f – загальна
кількість ФО ПГА;
- W = { wi , w } – множина, яка визначає кількість
ФО на кожному і-му ярусі і ширину ПГА - w.
Інформацію про виконувані операції кожним ФО запропоновано зберігати в таблиці
операцій (ТО), в якій кожному номеру ФО ставиться у відповідність операція, що виконується даним ФО. Отже, СМ разом із ТО подають
просторово-часові та обчислювальні характеристики ПГА.
На (рис.1,а) показано ГА обчислення виразу
y = ( a + b )×(c − d ) + e × f ,
його
ПГА
(рис. 1, б), процес нумерації вершин та дуг
(рис. 1, в), а також СМ (рис. 1, г) та таблиця
операцій (рис. 1, д).
СМ дозволяє отримати множину просторово-часових параметрів ПГА простими арифметичними операціями над елементами СМ, що
дає можливість досліджувати ПГА не із
графічного подання, а з його формального опису СМ й автоматизувати даний процес.

Рис. 1. Алгоритм обчислення виразу y = ( a + b ) × ( c − d ) + e ×
СМ; д – таблиця операцій; ФО – функціональний оператор.

f : а – ГА; б – ПГА; в – нумерація дуг ПГА; г –
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Для візуалізації і верифікації алгоритмів, що
подані СМ, та забезпечення взаємооднозначного відображення між ПГА та СМ, подальшого
розвитку набув метод подання алгоритму графом, як множини функціональних операторів
алгоритму та дуг, які відображають їх взаємозв’язки, шляхом введення процедури класифікації та нумерації функціональних операторів
і їх портів, що забезпечило можливість подання
потокового графа алгоритму структурною матрицею [11].
За цим методом граф алгоритму описується
трійкою параметрів G( N , P , M ) (рис. 2), де N
– множина вершин ГА, Р – множина портів, М
– множина дуг ГА.
Р
M

ФО1
N
ФО2

Рис. 2. Граф G( N , P , M ) алгоритму: N - множина
вершин ГА, Р – множина портів, М - множина дуг ГА.

Для зображення ГА передбачено відображення трьох типів вершин: вхідні вершини – з
яких надходять вхідні дані на ФО, вершиниФО, які виконують операцію або блок операцій
алгоритму та вихідні вершини, на які надходить результат виконання всіх операцій. Усі вершини отримують ідентифікатори (порядкові
номери) в процесі створення.

Порти вершини (порт – це точка входу операнда у вершину ГА або виходу з неї): характеризуються 1) ідентифікатором порту I1, який
отримується конкатенацією двох складових –
ідентифікатора вершини Ik, якій належить даний порт, та порядкового номеру порту Ip всередині вершини; 2) ідентифікатором порту I2 –
іншої вершини, з якою з’єднаний даний порт
дугою та 3) номером дуги j, яка зв’язує порти I1
та I2 даної вершин. Такий підхід дозволяє зберегти порядок надходження даних у вершину,
виконувати збереження ГА у XML-документі
та здійснювати його об’єктне подання.
Для переходу від об’єктного подання ГА
до СМ розроблено метод переходу від графічного подання алгоритму в комп’ютері до
структурної матриці, який полягає у виявленні вершин-ФО ГА, що можуть виконуватися
паралельно, та збереженні за допомогою СМ
розподілу даних вершин за ярусами ПГА. Для
побудови ярусу ПГА використовують процедуру визначення готовності даних для поточної вершини, в результаті чого вершина отримує властивість „готова”. Вершина „готова”
у двох випадках, якщо: 1) вершина k вже має
властивість „готова”; 2) якщо на всі порти
вершини-ФО k надходять дуги від вхідної вершини та/або від вершини, що має властивість
„готова”. Значення ідентифікатора вершини
k, що має властивість „готова”, записують в
елементі f ij ← k , де і – номер кроку, на якому
визначена готовність, j – номер дуги для даного порту вершини. Даний метод дозволяє одразу переходити від ГА до СМ без відображення ПГА або паралельно із ним (рис. 3).

а

б

1 1 2 2 3 3


F = 0 4 4 0 0 0
0 0 5 0 5 0


в
Рис. 3. Автоматично отримані ГА, ПГА і СМ: а- ГА; б – ПГА; в – СМ.

34

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання…

Процес відображення ПГА зі структурної
матриці полягає у зчитуванні вмісту елементу
f ij СМ та, залежно від зчитаних значень відображення вершини k , що є вмістом елементу
f ij та дуги j між портами вершин в і-му ярусі
доти, поки не буде зчитано вміст усіх елементів
СМ і відображені всі дуги та вершини графа.
Відновлення ПГА з СМ виконується за одноразовим аналізом СМ.
Методи високорівневого проектування
алгоритмічних операційних пристроїв
Для побудови СМ із тексту програми запропоновано новий метод побудови структурної
матриці із тексту програми виконання алгоритму, який полягає в аналізі тексту програми та
визначенні операцій, які можуть виконуватися
паралельно, та записуванні порядку їх паралельного виконання в СМ, що дало можливість
отримувати розподіл операцій за ярусами ПГА
безпосередньо в процесі аналізу програми.
Для розпаралелювання лінійних ділянок послідовної програми та заповнення СМ із тексту
послідовної програми, визначення та збереження операцій, що можуть виконуватися паралельно, розроблено метод побудови структурної
матриці з опису алгоритму на рівні тріад [12].
Суть методу полягає у виборі із послідовності
тріад номерів тріад, що не містять у якості операндів посилань на інші тріади і запису їх порядкового номера в елементи f ij та f iz СМ F,
де і – номер проходу по тріадах, а j , z - номери
операндів тріади. Позначення виконуваної операції під номером тріади заноситься в ТО. На
наступних кроках виконується вибір тріад, що
не містять у якості операндів посилань на інші
тріади крім тих, що занесені в ТО та/або вхідних даних. Ширина отриманої СМ дорівнює кількості вхідних даних, узятих без повторення, а
висота визначається в процесі аналізу тріад.
Для програм, які містять цикли, що виконують операцію або блок операцій над вхідним
вектором даних, розроблено метод побудови
структурної матриці алгоритмів з множинними
операціями [13]. Він полягає в аналізі тексту
послідовної програми, що містить цикли, та визначенні операцій або блоку операцій, які виконуються над вхідним вектором даних і можуть бути реалізовані паралельно, та збереженні даної інформації СМ, що містить розподіл

операцій за ярусами ПГА без побудови ПГА в
процесі аналізу програми. Суть методу полягає
у визначенні оператора (або блоку операторів),
що виконується над вхідним вектором даних, і
запису його в ТО, а також записі значення лічильника кількості таких операцій k в елементи
f ij та f iz СМ F, де і – значення лічильника кількості проходів за вхідним вектором даних,
а j , z - індекси елементів вхідного вектора даних, над якими виконується k-та операція. Ширина СМ визначається величиною вхідного вектора даних, а висота - кількістю проходів за
даним вектором.
За методами побудови СМ алгоритму з його
опису на рівні тріад і побудови СМ алгоритмів
з множинними операціями отримані СМ для
схеми Горнера, сортування та ШПФ для діапазону від 8 до 65536 точок відліку. Використовуючи метод графічного подання потокового
графа алгоритму з СМ, виконано відображення
отриманих СМ та їх порівняння з еталонними.
Результати експерименту показали коректність
розроблених алгоритмів.
Для автоматизації проектування АОП з його графічного подання вдосконалено метод
проектування алгоритмічних операційних
пристроїв, який передбачає апаратне відображення потокового графа алгоритму шляхом
введення процедури їх схемотехнічного опису
зі структурної матриці. Це дозволило формалізувати етап високорівневого синтезу [14]
АОП та прискорити процес їх проектування.
Метод полягає у виборі з СМ елементів, що
містять номери k вершин ПГА, та зіставленні
їх із VHDL-бібліотекою КС і декларацією
компонент; виборі індексів даних елементів і
декларації та описові сигналів для даної КС.
Це дозволяє автоматизувати процес проектування АОП від графічного подання виконуваних алгоритмів представлених СМ та виконувати проектування однотактових і конвеєрних
АОП, що відрізняються між собою продуктивністю й апаратними затратами.
Алгоритм проектування АОП з графічного
подання виконуваних алгоритмів, що передбачає схемотехнічний опис АОП зі структурної
матриці показано на рис. 4.
Декларація сигналів з’єднання КС АОП, яка
виконується за синтаксисом signal <ідентифікатор>: <тип>;, формується з СМ
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Рис. 4. Блок-схема проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів.
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шляхом конкатенації ідентифікатору сигналу t
та індексів i та j для всіх елементів fij СМ
F:SIGNAL
ti_j:
std_logic_vector
(width downto 0);.
(1)
Для опису сигналів, який виконується за
синтаксисом
<мітка>:
<ім’я_компонента>
[<дійсний_port_map>];, за СМ для елементів СМ
F, які задовольняють умові f ij = f iz = k форму-

ється: <мітка> аналогічно до <ідентифікатор> в (1);
− <ім’я_компонента> шляхом вибору kтого ФО з ТО та зіставленні його з КС із
VHDL-бібліотеки;

− [<дійсний_port_map>] за правилом
нумерації дуг СМ:
port map (ti_j, ti_z, ti+1_j,
ti+1_z);.
Перепризначення сигналу з одного ярусу
АОП на інший за СМ виконується для елементів СМ F, які задовольняють умові f ij = 0 :
U_i+1_j <= U_i_j.
Застосувавши даний метод проектування
АОП до ПГА, показаного на рис. 1, автоматично отримано однотактовий АОП (рис. 5), часова діаграма роботи якого наведена на рис. 6.

[7:0]
[7:0]

Рис. 5. Структурна схема однотактового АОП обчислення виразу
ми Synplify

add_8
in_data1[7:0]
out_data[7:0]
in_data2[7:0]
U_1_1

[7:0]

y = ( a + b ) × ( c − d ) + e × f отримана засоба-

Рис. 6. Часова діаграма моделювання роботи АОП обчислення виразу
собами Waveform Editor

y = ( a + b ) × ( c − d ) + e × f отримана за-
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Проектування алгоритмічних операційних пристроїв із застосуванням розроблених
методів
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Для верифікації розроблених методів і засобів автоматичного синтезу АОП із його графічного подання виконано дослідження алгоритмів
та автоматичний синтез АОП сортування за методом парно-непарної перестановки, сортування методом бульбашки, за методом Бетчера для

різної кількості вхідних даних і розрядності,
перетворення формату RGB у YUV, двійкового
множення та ін. [15-18]
Отримані результати частоти та площі
ПЛІС, виражені у кількості блоків ПЛІС однотактових АОП сортування за методом Бетчера залежно від кількості вхідних даних та їх
розрядності показано на рис. 7. Отримані результати узгоджуються із розрахованими аналітично.
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Рис. 7. Характеристики однотактових АОП сортування за методом Бетчера, реалізованих на ПЛІС Virtex 6: а – частота, б
– кількість блоків ПЛІС

Таблиця 2. Результат синтезу алгоритмічних операційних пристроїв RGB2YUV

кількість блоків ПЛІС
(LUTs)

тактова частота , w (МГц)

часова затримка, нс
(1/ w)хl

№
п/п

93.4

1
2
3
4

42
42
44
50

99.4
155.0
231.6
300.3

10
12
12
12

46
66
40
58

1
4
1
4

1310
1355
1310
1355

76.0
110.9
50.0
74.5

13
36
20
52

ПЛІС
кількість блоків ПЛІС

Власний синтезований
алгоритмічний операційний пристрій
кількість ярусів конвеєра

Результати
проектування інших фірм

тактова
частота
(МГц)

IMPULSE C
1.
2.
3.
4.

Virtex4

395

CAST
5.
6.
7.
8.

38

VirtexE V400E-8
Spartan II-E
2S300E-7

1314
1406
1456
1552
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Рис. 8. Ефективність використання пам’яті СМ для: а - ПГА ШПФ; б - ПГА сортування за модифікованим методом бульбашки; в - ПГА сортування за методом парно-непарної перестановки; г - ПГА сортування за методом Бетчера; д ПГА двійкового множення з горизонтальним розповсюдженням переносу; е - двійкового множення з діагональним
розповсюдженням переносу та за алгоритмом Дадда; квадратиком -9- позначена ефективність використання СМ по
відношенню до матриці інциденцій; кружечком -○- позначена ефективність використання СМ по відношенню до матриці суміжності

Автоматично синтезовані АОП показують
кращі характеристики за тактовою частотою й
апаратними затратами, ніж аналогічні зразки
інших фірм (табл. 2).

Якщо V – це обсяг пам’яті, необхідний для
збереження ПГА матрицею інциденцій або матрицею суміжності і дорівнює 100%, а Vстр – це
обсяг пам’яті, необхідний для збереження ПГА
структурною матрицею, то ефективність е ви-
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користання пам’яті, яка показує наскільки менше пам’яті займає СМ по відношенню до матриць інциденцій та суміжності, розраховується
за формулою
Vстр


e = Θ  ( 1 −
) × 100%  ,
(2)
V


де функція Θ - асимптоматична форма запису,
що використовується для спрощення аналізу та
запису темпу росту досліджуваної функції.
Підставивши в (2) отримані розміри матриць, що описують ПГА ШПФ, сортування та
двійкового множення, визначили, що СМ займає на два порядки менше пам’яті, ніж матриці інциденцій та суміжності (рис. 8).
Отримані результати (рис. 8) [19] підтвердили правильність аналітичних розрахунків
ефективності СМ та доцільність застосування
СМ для проектування АОП, оскільки СМ не
потребує виконання операцій визначення розподілу вершин ПГА за ярусами, що скорочує
час проектування АОП, і займає на два порядки менше пам’яті в порівнянні з матрицями
суміжності та інциденцій.
Висновки
Таким чином у даній роботі поставлено і
розв’язано актуальну наукову задачу вдосконалення процесу проектування АОП на основі розробки та практичного використання методів і
засобів проектування АОП з графічного подання виконуваних алгоритмів.
Основні наукові та практичні результати полягають у тому, що:
1. Подальшого розвитку набув метод подання алгоритму графом, як множини функціональних операторів алгоритму та дуг, які відображають їх взаємозв’язки, шляхом введення
процедури класифікації та нумерації функціональних операторів та їх портів, що забезпечило можливість подання потокового графа алгоритму структурною матрицею.
2. Вперше розроблено метод запису потокового графа алгоритму у формі структурної
матриці, яка зберігає структуру алгоритму в
зручній для опрацювання формі та, порівняно з
матрицями суміжності та інциденцій, потребує
для збереження на два порядки менше оперативної пам’яті, не вимагає виконання операцій
визначення розподілу вершин потокового гра-

40

фа алгоритму за ярусами.
3. Розроблено новий метод побудови
структурної матриці з тексту програми виконання алгоритму, який полягає в аналізі тексту
програми і визначенні операцій, які можуть виконуватися паралельно та записі порядку їх паралельного виконання в структурну матрицю,
що дало можливість отримувати розподіл операцій за ярусами потокового графа алгоритму
безпосередньо у процесі аналізу програми.
4. Удосконалено метод проектування алгоритмічних операційних пристроїв, який передбачає апаратне відображення потокового
графа алгоритму шляхом введення процедури
їх схемотехнічного опису зі структурної матриці, що дозволило формалізувати етап високорівневого синтезу алгоритмічних операційних
пристроїв та прискорити процес їх проектування.
5. Розроблено програмні засоби опрацювання структури алгоритмів і автоматизованого
проектування алгоритмічних операційних пристроїв з їх графічного подання на основі запропонованих методів, які забезпечують відображення, дослідження та опрацювання алгоритмів та дозволяють суттєво зменшити час проектування алгоритмічних операційних пристроїв.
6. На основі розроблених методів наукові
результати реалізовано у графічній системі
“ОСА” для дослідження й опрацювання алгоритмів та програмному забезпеченні для автоматизованого проектування алгоритмічних
операційних пристроїв із графічного подання
виконуваних алгоритмів шляхом конфігурування VHDL-опису АОП і впроваджено на науково-виробничому підприємстві “Інтрон” [20]
при
реалізації
програмного
комплексу
для
оперативного
синтезу
“ОСКАР”
комп’ютерних пристроїв з алгоритмічного рівня.
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Предложено усовершенствование проектирования алгоритмических операционных устройств (АОУ) путем разработки и практического использования методов и средств проектирования с графического представления алгоритмов методом отображения потокового графа алгоритма (ПГА), представленного структурной матрицей (СМ) и таблицей операций, комбинационными схемами. Впервые предложен метод записи ПГА в форме СМ, которая сохраняет структуру ПГА в удобной для обработки форме и по сравнению с
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОЙ КОНЦЕПЦИИ К СХЕМОТЕХНИКЕ
КОМПЬЮТЕРА
Предложена концепция построения схемотехники компьютера, основанная на переходе от
традиционных магистралей к локальной сети внутри компьютера. Обмен данными и служебной информацией между блоками осуществляется по протоколу UDP и с использованием традиционных для сетей физических сред (например, оптики). Предлагается переход от традиционных интерфейсов микропроцессоров и устройств к сетевым. Согласно предложенной концепции архитектура компьютера может рассматриваться как архитектура типа клиент-сервер.
The concept of schematic construction of the computer, based on convertion of traditional buses to
a local in-computer network is offered. Data exchange and the information control between blocks are
provided with UDP and with thе use of traditional networks physical connections (for example, fiber
optics). Transition from traditional interfaces of microprocessors and devices to network ones is offered. According to this approach the architecture of the computer can be considered from the point of
view of the client-server architecture.

Введение
Схемотехника компьютеров чаще всего реализуется в виде двух архитектур [1]: а) на основе микроконтроллера с небольшим количеством периферийных устройств, подключаемых
через порты; б) на основе микропроцессорного
набора для одноплатных компьютеров, архитектура которых включает микропроцессор,
системную логику (чипсет, контроллеры шин и
т.д.), память, системную магистраль, периферийные устройства, подключаемые к этой магистрали через стандартизированные интерфейсы и т.д. В первом случае мы получаем практически замкнутую, нерасширяемую архитектуру
микроконтроллера (отдельно надо выделить
WEB процессоры, например Zilog eZ80 [2]). Во
втором случае - так называемую "открытую архитектуру", которая существует за счет того,
что:
• отдельные узлы ЭВМ выполнены в виде
СБИС или адаптеров;
• эти устройства объединены системной магистралью или несколькими магистралями;
• серийно выпускаемые адаптеры могут быть
присоединены к существующим интерфейсам.
Первый момент заключается в том, что производители плат расширения не обязаны поддерживать устаревшие стандарты. А поскольку
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стандарты системных интерфейсов меняются
очень быстро, то расширяемость и масштабируемость старой вычислительной техники либо
становится трудновыполнимой де-факто, либо
схемотехника новой вычислительной техники
становится перегруженной магистралями старых стандартов. История смены типов памяти
DRAM->SDRAM->DDR->DDR2->DDR3,
а
также стандарты ISA->PCI->AGP->PCIExpress
служат тому примером.
Второй момент, на который хотел бы обратить внимание автор – это то, что 80% схемотехники одноплатных ЭВМ (без учета периферии) занимает чипсет, организующий работу
системной магистрали и динамической памяти.
Интерфейс процессора, протоколы обмена контроллеров чипсета между собой по служебным
шинам, трудности реализации таких протоколов из-за коллизии нескольких разнотипных
магистралей, ориентация СБИС внутри чипсета
друг на друга делают схемотехнику материнской платы довольно жесткой, негибкой. В итоге получается так, что схемотехника, например,
IBM-совместимого компьютера расширяема и
масштабируема лишь частично, и платой за эту
частичную масштабируемость является усложнение системы магистралей в целях совместимости в ущерб надежности и быстродействию.
Как шаг в сторону сетевых протоколов можно
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упомянуть развивающийся SCI-interface [3] с
пропускной способностью до 1 Гбайт/сек.
1. Постановка задачи
В настоящей статье автор предлагает концепцию схемотехники компьютера с целью упростить и унифицировать соединение блоков
компьютера, сделать архитектуру действительно расширяемой и масштабируемой за счет использования вместо параллельных внутренних
магистралей уже известных по локальным сетям сетевых соединений и сетевых протоколов.
Такой компьютер, построенный на основе объединения узлов посредством сетевых соединений, сетевых протоколов, автор предлагает называть полностью сетевым компьютером (Fully
Net Computer). Сеть, объединяющую компоненты компьютера предлагается, в отличие от
локальной сети между компьютерами, называть
внутренней сетью компьютера (inPC-net).
2. Традиционный подход к построению
компьютера
Рассмотрим для сравнения магистральный
подход к построению компьютера [1]. При этом
блоки компьютера соединяются одной или несколькими магистралями, состоящими из 3 параллельных
или
параллельнопоследовательных шин: адреса, данных и
управления.
Для примера рассмотрим примерный алгоритм чтения данных:
• процессор формирует физический адрес,
если данные по этому адресу не находятся в
кеше, то интерфейсные схемы формируют на
выводах адрес и сигналы шины управления/слово состояния;
• контроллер магистрали расшифровывает
состояние машинного цикла и направляет запрос памяти;
• память возвращает пакет данных;
• контроллер магистрали проверяет состояние магистрали и либо направляет данные получателю, либо ставит в очередь.
В случае конкуренции различных магистралей при запросе к контроллеру магистрали возникают коллизии, которые ведут к угрозе стабильности системы – в зависимости от того насколько удачно реализован чипсет и насколько
он учитывает особенности процессора.

3. Использование сетевых технологий
для коммутации узлов компьютера
Предлагаемое решение требует, что все
функциональные блоки компьютера (в том
числе процессор, память, накопители) должны
иметь сетевой интерфейс либо адаптер к сетевому интерфейсу в качестве переходной меры.
В качестве физической среды может быть любая традиционная физическая среда для сетей:
оптоволокно, витая пара, коаксиальный кабель
или даже Wi-Fi. Наиболее перспективным является оптические соединения, поскольку имеют возможность передавать уже свыше 10Гб/с
и хорошие перспективы в сторону увеличения
этой величины (а в лабораторных условиях общая скорость передачи уже достигает 2Тб/с).
Эти цифры сравнимы с производительностью
системной магистрали современных компьютеров и со временем соотношение будет меняться
не в пользу последней, так как в отличие от оптики совокупность параллельных проводников
перспективы роста по частотам не имеет [4,5].
Таким образом, при наличии у блоков компьютера сетевых или даже просто оптоэлектронных интерфейсов необходимость в системной магистрали отпадает. Совершенно естественным было предположить, что и необходимость в БИС, обслуживающих системную
магистраль, также отпадает, а материнская плата редуцируется фактически до узла монтажа,
питания, синхронизации процессора и коммутационных элементов для оптического канала.
Автор считает предпочтительным выбор многомодовых носителей для реализации двунаправленной/последовательно - параллельной
передачи по кабелю. Тогда требованием к процессору естественно считать наличие у него сетевых интерфейсов, коммутаторов или их реализация в виде отдельной СБИС для уже серийно выпускаемых процессоров с интегрированным интерфейсом к процессору. Такой интерфейс должен поддерживать один из сетевых
протоколов, например, UDP и транслировать
запрос "физический адрес - сигналы управления-данные" в пакет вида "IP заголовок - физический адрес - сигналы управления - пакет
данных". В дальнейшем можно совсем отказаться от традиционных многопиновых гальванических соединений процессора и перейти на
оптические соединения в интерфейсе процессора. С другой стороны аналогичные требования предъявляются и к адаптерам внешних уст-
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ройств. Автор считает, что следует унифицировать интерфейсы периферийных устройств, а
именно – сделать их сетевыми, оптическими
(рис. 1). С целью совместимости такой интерфейс должен делать обратное преобразование
принятого пакета "IP заголовок – физический
адрес - сигналы управления -пакет данных". В
адрес регистров устройства, сигналы управления и данные, что совершенно не трудно реализовать аппаратно с точки зрения схемотехники.
Этим самым мы обеспечим совместимость с
существующим программным обеспечением,
так как обращение по адресу или обращение к
порту будет выглядеть прозрачно с точки зрения системного или прикладного программного
обеспечения. Таким образом, будет произведен
отказ от магистрали адреса, данных и управления в традиционном понимании. Коллизии в
сети разрешаются стандартными способами
(на уровне сетевых интерфейсов) и уже не так
влияют на надежность, как в случае многомагистральной архитектуры. С точки действия
быстродействия определяющим фактором будет с одной стороны пропускная способность

интерфейса между процессором и коммутатором (рис. 1), а с другой стороны – быстродействие (время доступа) периферийных устройств.
4. Архитектура Full-Net с точки зрения
архитектуры клиент-сервер
С точки зрения объединения всех компонентов ЭВМ в сеть мы можем рассматривать архитектуру такой ЭВМ как архитектуру клиентсервер (рис.2). Подобная архитектура позволяет
эмулировать подсистему динамического ОЗУ
(и ПЗУ) за счет проецирования физических адресов на временный файл на файл-сервере.
Файл-сервером может служить жесткий диск с
сетевым интерфейсом (имеются в виду миниатюрные файл-сервера позволяющие подключить жесткий диск по сети). С этой целью можно выделить два IP-адреса такому серверу –
один для файловой системы, другой для сервиса памяти. Несмотря на то, что на современном
этапе время доступа к сектору жесткого диска
больше чем к ячейке ОЗУ следует обратить

Рис.1. Соединение компонент компьютера в сеть.

Рис. 2. Компьютер как клиент-серверная архитектура.
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внимание, что: во-первых, передача по сети
происходит пакетами большего размера (5121024 байта); во-вторых, современные процессоры имеют кэш большого размера; в-третьих,
развитие технологии твердотельных накопителей позволяет надеяться на повышение скорости обмена данными.
Еще один аспект – возможность сосуществования нескольких процессоров в системе путем простого подсоединения к коммутатору –
ни чипсет, ни количество разъемов больше не
ограничивают топологию схемотехники компьютера. По-видимому, с точки зрения распределения задач, такой компьютер будет представлять мини-кластер и возможные алгоритмы
распределения процессов, следовательно, мало
будут отличаться от уже используемых в многопроцессорных и кластерных компьютерах.
Выводы
Упрощение и унификация схемотехники
ЭВМ могут быть достигнуты при использовании сетевых соединений. Пропускная способность таких сетевых соединений, которая бы
составила конкуренцию традиционным архитектурам, может быть обеспечена оптическими
соединениями. Однако дальнейшее упрощение
и унификация возможны при развитии рынка
БИС сетевых контроллеров, БИС коммутаторов, при изменении подхода к интерфейсам
процессоров – перевод с гальванических магистрально ориентированных сокетов на сетевые
оптические коммутации. Необходимость такой
связи будет очевидной при появлении оптических и оптоэлектронных процессоров, которые
неминуемо поставят точку в существовании
гальванических контактов и многослойных печатных материнских плат компьютеров.
В продолжение темы, поднятой в статье, автор считает перспективным изучение таких вопросов как:

1) разработка или адаптация процедуры
начальной загрузки;
2) автоматическое администрирование при
начальной загрузке внутренних сетевых
ресурсов, в том числе распределение сетевых адресов внутри компьютера;
3) исследование влияния сетевого подхода
на быстродействие - пропускной способности, коллизий пакетов, оптимизация многопроцессорной архитектуры и
т.д.
4) возможность использования помехозащищенных сетевых протоколов;
5) возможность замены коммутаторов на
маршрутизаторы, проблемы маршрутизации и программирования маршрутизаторов;
6) проблемы, связанные с внедрением в
электронные компоненты компьютера
сетевых интерфейсов.
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С.А. Сгадов. Застосування мережевої концепції в схемотехніці комп’ютера
Запропонована концепція побудови схемотехніки комп'ютера, заснована на переході від традиційних магістралей до локальної мережі у середині комп'ютера. Обмін даними й службовою інформацією між блоками здійснюється за протоколом UDP і з використанням традиційних для мереж фізичних середовищ (наприклад, оптики). Пропонується перехід від традиційних інтерфейсів мікропроцесорів і пристроїв до мережних.
Згідно із запропонованою концепцією архітектура комп'ютера може розглядатися як архітектура типу клієнт-сервер.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

45

УДК681.51

© 2010 р. Б.В. Максимов
Севастопольский национальный технический университет, г. Севастополь

СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Рассматривается задача структурной декомпозиции математической модели системы, состоящей из физических подсистем, объединенных связями. Анализ противоречий при решении
поставленной задачи приводит к выводам о необходимости расширения исходной математической модели.
The task of structural decomposition of mathematical model system, which consists of physical
subsystems, linked by the connection, is considered. The contradictions analysis under the decision of
the task results in conclusions on expansion necessity of initial mathematical model system.

Введение
В теории и практике автоматического
управления обычно рассматриваются задачи
частотной декомпозиции. Система исходных
уравнений высокого порядка заменяется набором уравнений 2-3 порядков, так как именно на
конкретных частотах возникают автоколебания, нелинейные резонансы и иные неприемлемые динамические свойства САУ. Задача частотной декомпозиции – выявить одну или несколько опасных частот, связав полученное
уравнение с физическими параметрами системы. В задаче структурной декомпозиции математическая модель системы формируется на
базе принципа структурной эквивалентности.
Принцип предусматривает взаимнооднозначное
соответствие математической модели и структуры физических подсистем, объединенных
связями. Математическая модель представляется в матричной записи исходных уравнений. На
главной ступенчатой диагонали основной матрицы располагаются субматрицы подсистем;
выше и ниже главной диагонали – прямые и
обратные связи, соответственно [1].
Рассмотрим вариант структурной декомпозиции по условию «автономной устойчивости»,
предусматривающий изменение существующих
или ввод новых связей подсистем, позволяющих представить определитель основной матрицы системы в виде произведения определителей субматриц подсистем главной ступенчатой диагонали. В этом случае устойчивость
системы аналитически определяется суперпозицией характеристик устойчивости подсистем
46

(корней характеристических уравнений), полученных при их автономном проектировании и
исследовании. Подобное свойство назовем
принципом «автономной устойчивости» системы [2] . Связи могут использоваться и для решения иных задач динамической коррекции
САУ (например, задач инвариантности) [1,2].
Синтез связей можно рассматривать как дополнительное к традиционным регуляторам
распределенное управление сложной системой.
Подобный структурный подход может оказаться дешевле и быстрее чем переконструирование
подсистем при сборке на головном предприятии (например: корпус летательного аппарата,
двигатель, топливные баки, автопилот, гиростабилизированная платформа и т.д.) в случае
возникновения проблем качества совокупной
системы.
Ставится задача: для динамической системы, описываемой обыкновенными, совместными дифференциальными уравнениями (ОДУ) с
постоянными коэффициентами, представленными в операторной матричной форме, синтезировать связи, обеспечивающие структурную
декомпозицию системы по условию ее автономной устойчивости.
В рамках матричной теории дифференциальных уравнений (ДУ) [3] рассматривается
система

a11 x1 + a12 x 2 + ... + a1n x n = f 1 ,

a 21 x1 + a 22 x 2 + ... + a 2 n x n = f 2 ,
. . . . . . . . . .
a n1 x1 + a n 2 x 2 + ... + a nn x n = f n ,

(1)
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где x1 , x 2 ,..., x n - неизвестные функции независимой переменной t, aij - дифференциальные
операторы с постоянными коэффициентами
aij ( D ), D ≡ d / dt , f i - функции внешних воздействий.
Комбинируя порядок следования строк
уравнений, группируя переменные, характеризующие выделенные подсистемы, ДУ (1) в матричном представлении принимают вид (2).

 a11
a
 21
 .

 a n1

a12
a 22
.
an2

... a1n   x1   f 1 
... a 2 n   x 2   f 2 
 ×   =   , (2)
... .   .   . 
    
... a nn   x n   f n 

где x1 , x 2 ,..., x n - наблюдаемые выходные координат системы.
Уравнения физических систем составляются
на основании известных физических законов
(электродинамики, механики…), которые, как
правило, описываются уравнениями второго/третьего порядков. Поэтому операторы
aij (D ) в исходных уравнениях физических систем бывают не выше этих порядков. Более высокий порядок операторов возникает в результате процедур обобщения выходных координат
и перевода их в скрытые внутренние координаты системы. Пересечение строки и столбца
матрицы, где располагаются ее элементы aij ,
будем в общем случае называть «матричными
клетками» в которых могут располагаться субматрицы внутренних подсистем, или иные математические объекты в зависимости от принятых математических моделей системы и комплектующих ее подсистем. Выходные координаты внутренних подсистем могут входить в
матрицу X , либо являться внутренними не наблюдаемыми координатами. В математических
моделях реальных физических систем многие
элементы (матричные клетки) содержат нули,
т.к. в противном случае мы имели бы модель
некоторой сплошной физической среды, где
всякий элемент связан со всеми остальными.
Даже человеческий мозг, видимо, не обладает
таким сплошным полем связей между отдельными нейронами. Поэтому формально математически всегда имеются возможности вместо
нулевых элементов матричного уравнения ввести дополнительные связи, выбор которых позволяет корректировать свойства системы. Во-

прос реализуемости связей включает две составляющие:
- возможность физического замера и передачи из одной точки системы в другую физического сигнала;
- возможность приборного и программного
моделирования математической модели (уравнения) корректирующей связи.
Для реализации первой составляющей
должны быть физические возможности системы; реализация второй обеспечивается практически неограниченными возможностями вычислительной техники и ее программного обеспечения.
Решение задачи
Для наглядности представления и интерпретации результатов рассмотрим матричную операторную систему ОДУ третьего порядка,
представленную в классе систем ДУ (1) уравнением (3).

 a11
a
 21
a 31

a12
a 22
a 32

a13   x1   f 1 
a 23  ×  x 2  =  f 2  .
    
a 33   x 3   f 3 

(3)

Полагаем, что определитель ∆ (4)

a11

a12

a13

∆= a 21

a 22
a 32

a 23
a 33

a 31

(4)

основной матрицы характеризует две физические подсистемы, например: летательный аппарат и его автопилот. Из разложения определителя ∆ по элементам первого столбца

∆ = a11 ( a 22 a 33 − a 23 a 32 ) − a 21 ( a12 a 33 − a13 a 32 ) +
+ a 31 ( a12 a 23 − a13 a 22 )
после

преобразований

получим:

∆ = ∆1a 33 + a 31 ( a12 a 23 − a13 a 22 ) − a 32 ( a11a 23 −
− a 21a13 ),
где ∆1 – определитель первой подсистемы. Выберем выражение для связи a 31 , обеспечивающее структурную декомпозицию (3) по условию автономной устойчивости (5)
∆= ∆ 1 ⋅ a 33 = ( a11a 22 − a12 a 21 )a 33
(5)
в виде дробно-рационального операторного
выражения
∗
a 31
= a 32 ( a11a 23 − a13a 21 ) ( a12 a 23 − a13a 22 ). (6)
Совокупность условий автономной устойчиво-
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сти (5) и (6) аналитически означает, что корни
λi характеристических уравнений автономных
подсистем (∆1(D))xµ= 0 и (a33(D))xν= 0 (решения
которых ищут в виде подстановок Эйлера
xi = e λit [2]) сохраняют свои значения и в совокупной системе (3).
∗
С учетом a 31
система класса ОДУ (3) принимает вид

 a11
a
 21
∗
a 31

a12
a 22
a 32

a13   x1   f 1 
a 23  ×  x 2  =  f 2 
    
a 33   x 3   f 3 

(3*)

и переходит в некий класс систем (3*) с дробнорациональными операторными коэффициентами. В рамках матричной теории дифференциальных уравнений [3] эквивалентными преобразованиями, сохраняющими равносильность
уравнений, являются элементарные операции:
перестановка двух уравнений системы одно
вместо другого; умножение одного из уравнений системы на постоянное, отличное от нуля;
прибавление к одному из уравнений системы
другого уравнения этой системы, подвергнутого предварительно некоторому оператору
A(D ) , где А – есть многочлен от буквы D с постоянными коэффициентами. Если с помощью
набора подобных элементарных операций возможно перейти от системы (3) к эквивалентной
и равносильной системе (3*), то был бы возможен и обратный переход (3*)→(3); системы (3)
и (3*) были бы эквивалентны и равносильны.
Однако, переход (3)→(3*) произведен без эквивалентных преобразований, сохраняющих равносильность систем ОДУ. Известно [3], что две
системы уравнений могут быть равносильными
одна другой, т.е. иметь одинаковые решения,
но не быть эквивалентными, в смысле получения одна из другой с помощью конечного ряда
элементарных преобразований.
Если предположить, что система (3*) попрежнему принадлежит классу ОДУ (3), то к
ней можно применить набор элементарных эквивалентных преобразований, исключающих
∗
оператор в знаменателе связи a 31
. В этом случае напрашивается умножение третьего уравнения (3*) на оператор в знаменателе. Это приводит к искажению условия автономной устойчивости. Произведение определителей субматриц подсистем (5) приобретает дополнительный сомножитель A( D ) = a12 a 23 − a13 a 22 . Сле48

довательно, появляются дополнительные корни
характеристического уравнения системы не являющиеся корнями уравнений автономных
подсистем. Возникает противоречие: система
класса (3*) с дробно-рациональными операторными коэффициентами обладает свойством (5),
но в классе исходных операторных систем ОДУ
(3) данное свойство не реализуется. Напрашивается вывод о том, что преобразование (6)
(3)→(3*) является не замкнутым, обратный эквивалентный переход к равносильной системе
ОДУ не реализуется.
Выдвигается гипотеза: неэквивалентное
преобразование (6) переводит систему ОДУ
класса (3) в более широкий класс интегродифференциальных
систем
с
дробнорациональными операторными коэффициентами класса (3*), который условно обозначим как
ИДУ*. Возникает вопрос: к какому классу математических систем относится полученная
форма ИДУ* и какое физическое преобразование переменной x моделирует действие на нее
дробно-рационального оператора A(D)/B(D)?
В «Теории линейных систем» [4] рассматриваются дифференциально-операторные, обратно-дифференциально-операторные системы и
системы смешанного типа, которым в иной интерпретации соответствуют понятия дифференциальных,
интегральных
и
интегродифферециальных уравнений. Последние представляются как системы вида L(D)x +(1/M(D))x
= f(D), где х - скрытые, внутренние переменные. В операторном представлении [4] отношения «вход↔выход» представленные в частности как выражения вида A(D)/B(D) рассматриваются по аналогии с понятиями передаточных
функций, для которых аналогичные отношения
строятся как функции переменной интегрального преобразования Лапласа – p. Передаточные функции и дробно-рациональные операторы в теории линейных систем [4] рассматриваются как линейные преобразования переменных, которые моделируются с помощью
«функционально полного набора элементов»
(по аналогии с функционально полным набором логических функций «И», «ИЛИ», «НЕ» в
алгебре логики): сумматоров, умножителей,
интеграторов, усилителей, линий задержки. Утверждается, что любые физически реализуемые
объекты могут быть синтезированы с произвольной точностью из достаточно большого
количества таких элементов. Внешнее сходство
полученных дробно-рациональных операторов
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(6) с передаточными функциями и операторными системами «вход↔выход» снимает, казалось бы, проблему моделирования связей в задачах структурной декомпозиции. Однако подобный подход вновь свидетельствовал бы о
факте рассмотрении системы (3*) как традиционной системы дифференциальных или интегро-дифференциальных уравнений (систем).
В контексте решаемой задачи дробнорациональные выражения вида (6) предлагается
рассматривать как нелинейное преобразование
переменных, где принцип суперпозиции не
реализуется и вопросы их моделирования представляют отдельный интерес. Решение подобных задач, видимо, связано с сочетанием физического моделирования с программными алгоритмами обработки информации (переменных/сигналов) с помощью ЦВМ или отдельных
специально сконструированных процессоров с
заложенной в них программной обработкой
информации (сигналов).
Пример.
Рассмотрим упрощенные, линеаризованные
уравнения движения летательного аппарата
(ЛА – самолета, крылатой ракеты) с автопилотом (АП):
.

x = − a1 x − a 2θ − a 3υ + f x ,
.

θ = a 4 x + a 5θ + a 6υ + f y ,
..

..

.

(7)
.

υ = a 7 x − a 8 θ − a 9 θ − a10 υ − a11δ − a12υ + M z ,
δ = a13υ + a14 β ,
Где x , θ , ϑ – параметры продольного движения ЛА, f x , f y , M z – внешние воздействия, δ

– отклонения руля. Дополним их уравнениями
канала тангажа гиростабилизатора (ГС)
a15 β + a16τ = a17υ + M β ; a18 β + a19τ = M τ , где
β, τ – углы стабилизации и прецессии гироскопа, M β , M τ – внешние моменты, действующие по осям стабилизации и прецессии ГС, соответственно; ai – постоянные коэффициенты
или дифференциальные операторы не выше
второго порядка. Компонуя слагаемые уравнений по одинаковым переменным, вводя обозначения с матричными индексами ij, запишем
систему уравнений ЛА+АП+ГС в матричной
форме (8*), где первая субматрица главной ступенчатой диагонали описывает подсистему
ЛА+АП, вторая – канал тангажа ГС. Знаки элементов матриц и соответствующих определи-

телей включены в их внутренние составляющие.
 a11
a
 21
 a 31

 0
 0

 0

a12

a13

0

0

a 22
a 32

a 23
a 33

0
a 34

0
0

0
0

a 43
a 53

1
0∗

a 45
a 55

0

0

0

a 65

0   x   fx 
0  θ   f y 
.
0  υ   M z 
=
×





0∗  δ   0 
a 56   β   M β 

   
a 66   τ   M τ 

(8*)

Элементы матрицы, обозначенные как 0*, могут
использоваться для введения дополнительных
корректирующих связей подсистем. Так, введе∗
ние связи a 46
означает ввод дополнительной
внутренней
переменной
(координаты)
∗
∗
δ = a 46τ . То есть, отклонения руля АП становится зависимым не только от угла тангажа υ и
отклонений по углу стабилизации гироскопа β,
но и от угла прецессии гироскопа τ. Аналогич∗
ный ввод связи a54
приводит к появлению дополнительной
внутренней
координаты
∗
∗
M β = a54δ , то есть момент двигателя силовой
разгрузки ГС Mβ приобретает дополнительную
зависимость от отклонения руля АП – δ. Сигнал передается с датчика обратной связи рулевой машинки АП в суммирующий усилитель
двигателя силовой разгрузки ГС.
Выбирая последнюю связь для аналитического обеспечения структурной декомпозиции
совокупной системы ЛА+АП+ГС по принципу
автономной устойчивости подсистем (ЛА+АП)
и ГС, получим выражение для корректирующей
∗
∗
связи a54
в виде a54
= a 34 m1 / m2 , где

m1 = a53

a11

a12

a 21

a 22

a11

a12

a13

a 31

a 32

a 33

,m =a a
.
a 23
2
21
22

Выражая элементы aij через параметры исходной системы ДУ (7), производя вычисления,
∗
получим выражение для связи a54
в виде отношения многочленов по букве D с постоянными
коэффициентами A(D)/B(D). Моделирование
этого дробно-рационального оператора по аналогии с передаточными функциями или системами «вход↔выход» [4] с помощью упомянутого выше функционально полного набора элементов как линейного преобразования, вновь
приводит нас к представлению, что система (8*)
∗
с учетом связи a54
есть система традиционных
обыкновенных дифференциальных (интегродифференциальных) уравнений. Но система (8*)

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

49

Б.В. Максимов

с учетом выражения для корректирующей связи была получена вне процедуры эквивалентных преобразований, сохраняющих равносильность [3]. И мы вновь возвращаемся к гипотезе
о нелинейности полученного преобразования
переменной δ как ее «одновременному интегродифференцированию».
Выводы
1. Взаимные эквивалентные переходы между системами (3)↔(3*), сохраняющие равносильность, не реализуются.
2. Действие на переменную x дробнорациональным оператором A(D)/B(D) предлагается рассматривать как ее одновременное интегродифференцирование (ОИД); преобразование является нелинейным, принцип суперпозиции не реализуется. Преобразование отражает
принцип единства противоположностей.
3. Так как переменные математических моделей моделируют сигналы (информацию),
циркулирующие в реальных физических системах, то понятие ОИД переменной предлагается
отождествлять и с ОИД физических сигналов.
4. Подобное преобразование связано с обработкой спектров сигналов в кибернетических
системах любой физической природы.
5. Предлагается представление ИДУ как
операторных систем вида L(D)x +(1/M(D))x =
f(D) [4] дополнить до формы L(D)x + (1/M(D))xν
+ (A(D)/B(D))xµ = f(D), где x – скрытые, внутренние переменные; x – выходные переменные
системы. Какие переменные считать внутрен-

ними, а какие – внешними, зависит от конкретной структуры и выбранной математической
модели системы.
6. Аналогичное выражение L(D)xi +
(1/M(D))xν + (A(D)/B(D))xµ можно рассматривать и как обобщенную форму закона регулирования по параметрам и их производным, интегралу и «интегродифференциалу», где, например: xi – угол тангажа, xν – вертикальная
скорость, xµ – продольная скорость летательного аппарата.
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B. V. Maksimov. Structural decomposition of automatic control systems
Б. В. Максимов. Структурна декомпозиція систем автоматичного управління
Розглядається завдання структурної декомпозиції математичної моделі системи, що складається з фізичних підсистем, об'єднаних зв'язками. Аналіз суперечностей при рішенні поставленої задачі призводить до
висновків про необхідність розширення вихідної математичної моделі системи.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАННОГО ФІЛЬТРА У ПРОБЛЕМНООРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ
В системах передавання інформації проблема ефективного приймання інформативних сигналів є фундаментальною. У даній статті розглядається проблема побудови пристрою приймання інформації з використанням медіанного фільтра, який зможе значно покращити результати оброблювання прийнятих даних.
A problem of efficient informative signal receive is fundamental in systems of information transfer. This article considers the problem of receiving device building with the use of median filter,
which can significantly improve the received data processing.

Вступ
У системах зв’язку інформація найчастіше
передається електричними сигналами і при
проходженні каналом зв'язку їх форма може
бути значно спотворена завадами, характер
яких визначається середовищем передавання і
параметрами каналу. Для очищення прийнятого
сигналу від завад використовуються фільтри
різного функціонального призначення. Система
передавання інформації, яка не виконує
фільтрацію прийнятого сигналу від шуму є
малоефективною, особливо якщо сигнали
несуть інформацію у цифровому, а не
аналоговому вигляді. У пристроях для
передавання інформації на стороні приймача
часто використовуються цифрові фільтри, які
очищують прийнятий сигнал від завад. Одним з
найбільш популярних цифрових фільтрів є
медіанний.
Пристрої
та
алгоритми
вилучення
імпульсних завад можна розподілити на
декілька груп. До першої належать способи, які
базуються
на
обмеженні
сигналів
і
використанні ключових схем. Але вони можуть
застосовуватися лише для окремих видів
сигналів, до певної міри змінюють їх форму і
суттєво
зменшують
співвідношення
сигнал/шум [1]. До другої належать адаптивні
компенсаційні алгоритми. Вони досить складні,
працюють при малому рівні шумів і
розглядаються лише в теоретичному аспекті
[2]. Третя група вміщує алгоритми, які
базуються на непараметричних методах
статистики [3] і є достатньо стійкими до дії

завад. Разом з тим, вони вимагають навчання
вибірками з ансамблю завад, елементи яких
повинні бути незалежними. Використання
таких алгоритмів в умовах передавання
широкосмугових сигналів викликає складнощі,
в першу чергу завдяки великій кількості
обчислень.
Перші застосовуються в основному в
системах передавання інформації, другі – для
обробки зображень.
Мета роботи – побудова пристрою з використанням алгоритму швидкої медіанної фільтрації.
Основні результати досліджень
Останнім часом для вилучення імпульсних
завад широко використовуються медіанні
фільтри
[4],
які
вважаються
дуже
перспективними і можуть бути одновимірними
і двовимірними. Медіанний фільтр являє собою
ковзаюче вікно, яке зазвичай охоплює непарну
кількість вибірок N аналогового сигналу x̂(t ) .
Вихідним параметром фільтра ŷ j є відлік, для

(N − 1)

відрахунків
2
менших або рівних йому за величиною та
стільки ж більших або рівних йому
yˆ j = med xˆ 0 , xˆ1 ,..., xˆ j ,..., xˆ N − 2 , xˆ N −1 . (1)
якого у вікні існує

{

}

Ідея класичного медіанного фільтра полягає
в тому, що оскільки сигнал може мати лише
певну нормовану амплітуду, то можна з
достатнім ступенем ймовірності оцінити рівень
завади на прийнятому сигналі. Вважаючи, що

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

51

А.Я. Кулик, Я.А. Кулик

математичне сподівання завади наближається
до 0, а для інформативного сигналу воно
визначається певним нормованим для цього
сигналу значенням, а також те, що завади
піддаються опису математичними моделями, як
випадкові процеси, можна оцінити рівень
завади. Враховуючи це, його можна значно
зменшити, замінивши значення сигналу
усередненим значенням з кількох сусідніх
точок. Кількість цих точок визначається
шириною (апертурою) вікна фільтру.
Порядок фільтру N визначається розміром
апертури (вікна), яке використовується для
фільтрації. Найпростішим, за визначенням, є
одновимірний
медіанний
фільтр
із
тривідрахунковим вікном [5]. Для цього
фільтра сформульовані основні принципи
апаратної реалізації, але для фільтрів вищих
порядків вона є дуже складною. Програмна
реалізація суттєво простіша, оскільки для
цифрових біполярних сигналів значення
вихідного сигналу дорівнює арифметичній сумі

yˆ j = xˆ j + xˆ j+1 + ...+ xˆ j+ N − 2 + xˆ j+ N −1

(2)

Для медіанного фільтра можна достатньо
просто
реалізувати
алгоритм
швидкого
оброблення, який базується на побудові
різницевих матриць за допомогою порогової
функції насичення Fij = f(xi – xj), в якій
1, ∆x ≥ 0
.
f ( ∆x ) = 
0, ∆x < 0

(3)

Для фільтра з апертурою N = 5 при перших
п’яти значеннях матриця F0 буде мати вигляд
(4).
F00

F10

F20

F30

F40

F01
F0 = F02
F03

F11
F12
F13

F21
F22
F23

F31
F32
F33

F41
F42 .
F43

F04

F14

F24

F34

F44

(4)

Ця матриця характеризує перепади між сусідніми відрахунками. За значеннями цих перепадів можна сказати, чи містить дана точка випадкову складову, тобто імпульсну заваду. Зсув
на одну позицію вздовж ряду значень дає матрицю F1, в якій потрібно розраховувати лише
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дев’ять значень, розташованих у виділеній області.

F1 =

F11

F21

F31

F41 M

F51

F12

F22

F32

F42 M

F52

F13

F23

F33

F43 M

F14

F24

F34

F44 M

F53 .
F54

K

L

L

L

F15

F25

F35

F45

5)

N
F55

Таким чином, для реалізації алгоритму
швидкого оброблення значень медіанним
фільтром необхідно виконати наступні дії:
• сформувати матрицю F0 для перших N
зареєстрованих значень згідно вибраної
апертури фільтра;
• розрахувати значення F0.j для кожного зі
стовпчиків матриці F0;
• вибрати необхідне значення з перших N
зареєстрованих;
• для
матриці Fn визначити значення
F(n+j)( n+N–1) та F(n+N–1)(n+j) при 0≤ j< N;
• з попередньо розрахованих значень Fn.j+1
вилучити значення F(n–1)(п+j) та F(n+j)(п–1);
• до стовпчика F(п+j) матриці Fn додати
значення F(n+j)(n+N–1).
Дії продовжуються до тих пір, поки всі
значення не будуть оброблені.
Оскільки
реєстрацію
значень,
що
надходять з каналу зв’язку, доцільно
здійснювати з використанням АЦП, то
необхідно визначити його основні параметри
[6].
Мінімальна кількість відрахунків, які
необхідно
зафіксувати
для
очищення
інформативного сигналу від шуму медіанним
фільтром, визначається як ( N − 1) ⋅ k m , де
2
km≥1 – коефіцієнт запасу дискретизації сигналу.
2 ⋅ km
−T −T .
(7)
(N − 1) ⋅ υ ⋅ kυ WR RD
де TADC – тривалість циклу перетворення АЦП;
TWR – тривалість програмного циклу запуску
АЦП за допомогою інтерфейсної схеми до
моменту подання сигналу “Пуск”; TRD –
тривалість програмного циклу зчитування
даних з АЦП від моменту визначення сигналу
“Кінець перетворення” до моменту записування
даних до пам’яті.
T ADC ≤
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Використання медіанного фільтра у проблемно-орієнтированих розподілених комп’ютерних системах

Рис. 1. Схема пристрою для обміну інформацією у проблемно-орієнтованих комп’ютерних системах

Для передавання інформації можна використати пристрій, структура схема якого відповідає
класичній мікропроцесорній (рис. 1).
На передавальному боці виконують звичайні
операції: зчитують масив дискретної інформації у розмірі стандартного блока – дані, які треба передати з носія інформації, перетворюють її
на послідовний формат, подають зчитану інформацію до каналу зв’язку через модем та передають інформацію каналом зв’язку. При цьому
додатково можна здійснювати кодування та
шифрування даних.
На стороні приймача отримують інформацію з каналу зв’язку через модем і прийнятий
сигнал демодулюють; демодульований сигнал
подається на аналого-цифровий перетворювач,
управління яким здійснюється паралельним портом; виконується фільтрація прийнятого сигналу центральним процесором: формують різницеву матрицю після кожного отриманого з
аналого-цифрового перетворювача через паралельний порт сигналу „кінець перетворення”,
та обробляють її; дані зберігають на носієві інформації.
Для передавача і приймача використовуються одні й ті самі структурні блоки. Різниця між
передавачем і приймачем в тому, що передавач
не використовує АЦП (а посилає дані прямо на
модем), і в структурі програмного забезпечення.
Пристрій працює наступним чином: на
приймачі при увімкненні живлення центральний процесор 9 виводить на монітор 12 повідомлення про початковий розмір стандартного
блока інформації і очікує повідомлення, введеного з клавіатури 6 персонального комп’ютера
4. Після цього центральний процесор 9 виконує
зчитування даних з носія інформації 5 у розмірі

стандартного блока даних у ОЗП 10. Центральний процесор 9 пересилає байт інформації в паралельний порт 8, який передає його до модему
2. Далі здійснюється опитування регістра прапорців програмним шляхом, поки не буде встановлений прапорець кінця передавання байту,
що свідчитиме про те, що байт даних переданий до каналу зв’язку 1. Після цього може передаватися наступний байт. Процес повторюється до тих пір, поки вся інформація, що міститься на носієві інформації 5, не буде оброблена і передана до каналу зв’язку 1.
В режимі приймання інформації сигнал поступає з каналу зв’язку 1 на модем 2, демодулюється і поступає на аналого-цифровий перетворювач 3. Після отримання сигналу „старт” від
центрального процесора 9 через паралельний
порт 8 і отримання першого біту інформації
АЦП 3 починає свою роботу. Після завершення
перетворення першого біта інформації центральний процесор 9 через паралельний порт 8
зчитує інформацію і розміщує її в ОЗП 10.
Центральний процесор 9 з перших N значень,
отриманих з АЦП, формує різницеву матрицю,
оброблюючи її медіанним фільтром, реалізованим програмно. Далі центральний процесор 9
після отримання сигналу ”кінець перетворення”
з АЦП 3 зчитує наступне значення і для його
подальшої обробки формує наступну різницеву
матрицю.
Процес продовжується, поки не будуть оброблені усі значення. Після завершення обробки інформація записується на носій інформації
5. Одночасно з цим вона може бути виведена на
монітор 12.
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і проведена оцінка його ефективності. Експериментальна перевірка підтвердила ефективність пропонованого алгоритму.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. MATLAB для DSP. Применение многоскоростных

Рис. 2. Розрахунки імовірностей вилучення імпульсної
завади pN від імовірності рχ для рекурсивних медіанних фільтрів з апертурами N = 3, 5, 7.

Використання медіанного фільтру підвищує
надійність приймання інформації за рахунок
згладження форми прийнятого сигналу. Швидкий медіанний фільтр має більшу швидкодію
порівняно з іншими цифровими фільтрами і
при цьому в більшості випадків дає кращі результати. Найкращий результат медіанний
фільтр дає при імпульсному характері завад.
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А.Я. Кулик, Я.А. Кулик. Использование медианного фильтра в проблемно-ориентированных
компьютерных системах
В системах передачи информации проблема эффективного приёма информативных сигналов является
фундаментальной. В данной статье рассматривается проблема построения устройства приёма информации с
использованием медианного фильтра, который может существенно улучшить результаты обработки
принятых данных.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ JAVA ТА PHP INTERNET-ДОДАТКІВ ПОШУКУ
В ДАНИХ СКБД MYSQL
На основі мов програмування Java та PHP розроблені серверні програми для пошуку в даних СКБД, а також програма-тестер продуктивності Internet-додатків. За допомогою створених
програм встановлені закономірності зміни продуктивності Internet-додатків від обсягу оброблюваної інформації для СКБД MySQL.
On the basis of the Java and PHP programming languages the server programs for data search in
the DBMS, as well as software tester of productivity of the Internet applications have been developed.
The created programs enabled us to establish the patterns of Internet applications productivity change
on volume of the processed information for the DBMS MySQL.

Вступ
У наш час інтенсивно розвивається мережа
Internet, охоплюючи різні області суспільної діяльності: державний апарат, сферу освіти, електронну комерцію та т.ін. Також вдосконалюються апаратні і програмні засоби мережі, підвищується їх продуктивність та масштабованість.
Особливу роль у мережі Internet відіграють
програми доступу до даних, що зберігаються на
її Web-вузлах. При цьому, відповідно до [1], запити на пошук є найбільш важливим типом
транзакцій інформаційного Web-вузла.
У цьому зв'язку актуальною є задача одержання інформації пошуку від Internet-додатка із
максимальною оперативністю [1], що, як правило, залежить від того, яким способом програмно реалізується його серверна частина.
До інструментів розв'язання подібної задачі
можна віднести програми визначення продуктивності роботи Internet-додатків - Apache
JMeter, LoadRunner, PureLoad та т.ін. [2]. Однак
ці програми або комерційні, або мають досить
складний інтерфейс користувача та займають
великий обсяг оперативної пам'яті комп'ютера.
Тому поряд із задачею вибору програмного забезпечення, що реалізує сервер, серверні додатки та СКБД Web-вузла, актуальною є також і
задача вибору програми-тестера Internetдодатка.
Постановка задачі
Для програмного забезпечення сучасних
Web-вузлів, як правило, використовують продукти Java та РНР-технології.
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Програмні продукти на мові Java звичайно
працюють із сервером Apache Tomcat, а на РНР
використовують сервер Apache.
Як відомо, сервер Apache є одним з найпоширеніших Web-серверів [3], а до найпоширеніших СКБД відносять MySQL [4]. Також ці
програми мають високу продуктивність [4,5].
При цьому, розроблювачі Internet-додатків,
як правило, дотримуються загальноприйнятих
традицій у виборі сервера та СКБД Web-вузла.
Продуктивність Internet-додатків на основі
Java-програм (сервлетів) та PHP-програм (PHPсторінок), що працювали з різним обсягом даних СУБД MySQL, була досліджена в роботі
[6]. Як з'ясувалося в ході цих досліджень, при
зростанні обсягу інформації від 0,5 до 1,0
Мбайт, продуктивність додатків на основі сервлетів зростала. На наш погляд, даний експериментальний факт вимагає додаткового вивчення.
У даній роботі була поставлена задача аналізу продуктивності Internet-додатків пошуку в
даних СKБД MySQL, реалізованих з використанням сервлетів та PHP-сторінок, для визначення оптимального програмного забезпечення
Web-вузла, що працює з даними СКБД обсягом
від 0 до 1,0 МБайт. Для цього передбачалося
також розробити тест-програму з простим інтерфейсом користувача.
Результати досліджень та їх обговорення
Для розв'язання поставленої задачі засобами
Java та PHP розроблено два варіанти Webсистем, що мали однакову клієнтську частину
та функціонально подібні серверні програми.
Ці системи використовуючи мінімальний обсяг
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програмних засобів, виконували два алгоритми.
За першим з них передбачалась наступна послідовнісь дій:
1. У клієнтському додатку зафіксувати час початку роботи Web-системи.
2. Виконати п.3–п.8 певне число раз (значення
числа визначає користувач).
3. Сформувати запит до Internet-додатка з випадковим значенням параметра ( від 0 до
максимально можливого в даних пошуку).
4. Відправити із клієнтського додатка запит.
5. У серверній програмі одержати параметр
пошуку із запиту клієнта.
6. Здійснити виконання SQL-запиту пошуку в
даних СКБД параметра з п.5.
7. Відправити результат пошуку клієнтові.
8. У клієнтському додатку одержати відповідь
Internet-додатка.
9. Зафіксувати час.
10. Визначити повний час роботи розподіленої
системи та зберегти його значення.
Другий алгоритм - це скорочена версія першого (без виконання п. 4–п.8).
Також були підготовлені об'єкти дослідження, вони являли собою 8 таблиць (tb1–tb8) бази
даних (БД) СКБД MySQL. Ці таблиці мали одну структуру полів (два поля – ключове та даних), але різний обсяг збереженої інформації V,
у якій здійснювався пошук (від 125 KБайт до
1,0 МБайт, крок - 125 KБайт).
Крім того, з метою аналізу продуктивності
Internet-додатків, ми створили компактну програму-тестер JTochno, що мала простий інтерфейс користувача. Він складався з п’яти полів
вводу, трьох кнопок та двох таблиць. Програма-тестер була написана мовою Java.
У той час, програмне забезпечення, використане в даній роботі, являло собою останні досягнення РНР та Java-технології (на момент написання статті). Воно містило - пакет PHP
5.2.11, сервери Apache Tomcat 6.0.20, набір
Java-класів та утиліт jdk 1.6.16, Java-драйвер
доступу до СКБД - connector-java-5.1.10-bin.jar.
Для досліджень також використовувався
сервер Apache-2.2.14 та СКБД MySQL-5.1.39.
Програми працювали під керуванням операційної системи Windows ХР (CPU – 2,7 ГГц,
RAM – 1,0 ГБайт).
Відповідно до [1], для визначення повного
часу T виконання запиту в розподіленій Webсистемі можна застосовувати вираз: T=t+τ, де t
– час обмірковування користувача (час формування чергового запиту), τ – час відгуку (час на
виконання запиту користувача), що характеризує продуктивність Internet-додатків [1].
У даній роботі для визначення часу відгуку
Internet-додатків пошуку в даних СКБД MySQL
попередньо на сервер Apache-2.2.14, що пра-

цював у зв'язці з PHP 5.2.11, установлювався
комплект із PHP-програм пошуку в таблицях
tb1-tb8 БД СКБД MySQL. У той час, на сервер
Apache Tomcat 6.0.20 установлювався функціонально подібний комплект Java-програм, після
чого запускалися сервери і програма-тестер.
У ході вимірів у програмі JTochno спочатку
формувалася таблиця “Request” з URL Internetдодатків одного типу, що працювали з усіма відношеннями певної СКБД, а також максимальними значеннями параметрів пошуку в них.
Для цих цілей використовувалися поля вводу
“URL” та ”Max”, а також кнопка “Enter” інтерфейсу користувача.
Потім у поля вводу “Name”, ”Repeаt”, уводилися назва параметра пошуку та число звернень n до Internet-додатка, відповідно.
В наших дослідженнях число звернень до
кожного додатка було постійним та дорівнювало 1000.
Після натискання на кнопку “Run” спочатку
здійснювався вимір часу при n-кратному формуванні запитів програми-тестера до Internetдодатків, що працювали послідовно з таблицями від tb1 до tb8 БД СКБД, без виконання цих
запитів.
Потім програма-тестер здійснювала подібні
виміри, але вже з виконанням запитів.
Після завершення в таблиці “Data” з'являлася інформація про час обмірковування користувача, повний час та час відгуку при виконанні
n-кратного пошуку Internet-додатків у даних
СКБД MySQL, при роботі з кожним відношенням БД. Відзначимо, що для визначення табличних значень часу відгуку програма-тестер попередньо підраховувала середнє значення часу
обмірковування користувача при формуванні nзапитів до всіх Internet-додатків, та також поміщала це значення в таблицю “Data”.
За допомогою кнопки “Save” програми
JTochno дані всіх таблиць та параметри тестування зберігалися в текстовому файлі. Ім'я файлу для зберігання даних попередньо вводилося
в поле вводу “File”.
В наших дослідженнях спочатку виміряли
продуктивність Java Internet-додатків пошуку у
відносинах БД СКБД MySQL, потім – РНР.
Отримані результати були оброблені за допомогою методу найменших квадратів. Як з'ясувалося, час відгуку τ при пошуку в даних
СКБД MySQL при однократному запиті до
Internet-додатків, задовільно описується рівнянням виду (коефіцієнт детермінації більше
0,99): τ=а+b·V, де а та b – постійні коефіцієнти.
Коефіцієнт а набував значення 5,615·10-3с та
3,360·10-3с, а коефіцієнт b – 16,896·10-3с/МБайт
та 28,009·10-3с/МБайт, відповідно для Java і
PHP Internet-додатків.
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Продутивність Java та PHP Internet-додатків пошуку в даних СКБД MySQL

Рис.1. Залежність часу відгуку τ Internet-додатків пошуку в даних СKБД MySQL, розроблених на основі
сервлетів (крива 1) та РНР-сторінок (крива 2), від обсягу оброблюваної інформації V. Точки на рисунку значення τ, отримані при тестуванні

На рис.1 зображені залежності часу відгуку τ
при пошуку в таблицях СУБД MySQL при однократному запиті до Internet-додатків, розробленого на основі Java та PHP-технології, від обсягу оброблюваної інформації V.
Як видно із цього рисунка, для розглянутих
додатків τ лінійно зростало зі збільшенням обсягу інформації V у використаних базах даних.
У той час, зіставлення РНР та Javaтехнології показує, що продуктивність Internetдодатків пошуку в даних СКБД MySQL на основі PHP-сторінок, була кращою ніж на основі
сервлетів, тільки при V<V1 (V1 – обсяг інформації ≅ 0,2 МБайт). При V>V1 кращу продуктивність мали Internet-додатки, що використовували замість PHP серверні Java-програми (див.
рис.1), тобто, для створення високопродуктивних Internet-додатків з СКБД MySQL, що обробляють інформацію з обсягом до V1, доцільно
використовувати програмне забезпечення PHPтехнології, у противному випадку – програмні
продукти Java-технології.

Висновки
Таким чином, у даній роботі нами був виконаний аналіз продуктивності Java та PHP
Internet-додатків пошуку в даних СКБД
MySQL.
У результаті аналізу з'ясувалося, що для всіх
досліджених додатків час відгуку в даних з обсягом V≤1,0 МБайт, що зберігаються в БД, лінійно залежить від їхнього обсягу.
При цьому, вибір конфігурації програмного
забезпечення для високопродуктивних Webвузлів, що працюють із СКБД MySQL, залежить від обсягу інформації, який передбачають
у ній зберігати.
Надалі передбачається модернізувати розроблену програму-тестер для вимірівання продуктивності Internet-додатків при масштабованих
запитах до інформаційного Web-вузла та провести подібні дослідження з іншими Webсерверами та СКБД.
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СПОСТЕРЕЖУВАНІСТЬ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЛІНІЙНІХ
СИСТЕМ ЗІ ЗМІНОЮ ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ
Для дослідження спостережуваності систем зі зміною вимірності фазового простору, математична модель яких містить швидкі та повільні змінні, розроблено процедуру розщеплення
початкової моделі на дві системи. Кожна з одержаних систем містить або тільки повільні, або
тільки швидкі змінні. Це значно покращує точність і збіжність алгоритмів обчислення критеріїв спостережуваності вказаних систем.
To investigate the observations of the systems with variable phase space measurability, the mathematic model of which contains fast and slow replaceable, a procedure of splitting the initial model
into two systems is developed. Each of obtained systems contains either only slow, or only the fast
replaceable. It considerably improves accuracy and contiguity of algorithms of calculation criterion of
observability of specified systems.

Вступ
Відзначимо, що труднощі дослідження систем за допомогою комп’ютерного аналізу визначаються не тільки їх розмірністю. Може виявитися, що організація обчислень є складнішою задачею, якщо в системі з’являються процеси, які описуються швидкими змінними. Наявність швидких і повільних процесів може зумовити значне зростання затрат машинного часу для дослідження властивостей систем. У цій
праці розглядаються лінійні системи спостережуваності, в яких вектор фазового стану змінює
розмірність в задані моменти часу [1]. Крім
цього, одна частина компонент вектора фазового стану може змінюватися набагато швидше,
ніж інша частина. Цей факт обумовлюється
тим, що математична модель даної системи містить змінні, похідна яких пропорційна малому
параметру ε . На складність дослідження таких
систем звертається увага таких вчених як
А.М. Тихонов [2,3,4], М.М. Мойсеєв [5],
М.Ф. Кириченко
[6],
А.Б. Васильєва
і
Ф.Б. Бутузов [7], і багато інших.

{τ 1 ,τ 2 ,...,τ N −1 ,τ N } , τ = [t , t ) ,
j = 1,..., N − 1 , τ = [t , t ] , деяке розбиття відрізка [T ,T ] , де t = T < t < ... < t = T . На
j

N

0

1

N −1

0

j −1

N

0

1

N

dx1 j (t )
dt

ε

= A11 j x1 j (t ) + A12 j x2 j (t ) ,

dx2 j (t )
dt

(1)
= A21 j x1 j (t ) + A22 j x2 j (t ) ,

x1 j (t j −1 + 0) =

C11 j x1 j −1 (t j −1 − 0) + C12 j x 2 j (t j −1 − 0),
(2)

x 2 j (t j −1 + 0) =

C 21 j x1 j −1 (t j −1 − 0 ) + C 22 j x 2 j (t j −1 − 0),

y j (t ) = G1 j (t )x1 j (t ) + G2 j (t )x2 j (t ) ,

(3)

z j = D1 j x1 j (t j − 0 ) + D2 j x2 j (t j − 0 ) ,

(4)

де A11 j , A12 j , A21 j , A22 j , C11 j , C12 j , C21 j , C22 j ,
G1 j , G2 j , D1 j , D2 j – відомі матриці відповідно

Постановка задачі та її розв’язок
Нехай

цьому відрізку із заданим розбиттям розглянемо синґулярно збурену лінійну систему зі зміною вимірності фазового простору [1] виду

j

розмірів n1 j × n1 j , n1 j × n2 j , n2 j × n1 j , n2 j × n2 j ,
n1 j × n1 j −1 ,

n1 j × n2 j −1 ,

n2 j × n1 j −1 ,

n2 j × n2 j −1 ,

[

m j × n1 j , m j × n2 j , rj × n1 j , r j × n2 j , t ∈ t j −1 , t j ) ,

1
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y j (t ) – спостережувані вектор-функції розмірів

[

m j при t ∈ t j −1 , t j ) , z j – спостережувані вектори
розміру r j у перемиканні структур, j = 1, N ,

ε > 0 – малий параметр.
У системі (1) зробимо заміну змінних
x2 j (t ) = ϕ 2 j (t ) + P2 j x1 j (t ) , де P2 j – деяка матриця
розміру n2 × n1 . Одержимо

ε

dt

+ εP2 j

dx1 j (t )

=
dt
= A21 j x1 j (t ) + A22 j (ϕ 2 j (t ) + P2 j x1 j (t )),

+C12 j (ϕ 2 j (t j −1 − 0 ) + P2 j x1 j (t j −1 − 0)),

(6)

ϕ 2 j (t j −1 + 0 ) = C 21 j x1 j −1 (t j −1 − 0) +

+C 22 j (ϕ 2 j (t j −1 − 0 ) + P2 j x1 j (t j −1 − 0)) −

y j (t ) = G1 j (t )x1 j (t ) + G2 j (t )(ϕ 2 j (t ) + P2 j x1 j (t )) , (7)
z j = D1 j x1 j (t j − 0 ) +

(8)

+ D2 j (ϕ 2 j (t j − 0 ) + P2 j x1 j (t j − 0 )),

няння

x1 j

(t

dt
j −1

(9)

(10)
= (A22 j − εP2 j A12 j )ϕ 2 j (t ) ,
x

+C12 j P2 j x1 j

ε (A11 j + A12 j P2 j )P1 j + A12 j −

j −1

j −1

− P1 j (A22 j − ε P2 j A12 j ) = 0.

(14)

Одержимо задачу Коші для системи з математичною моделлю
dϕ1 j (t )
= (A1` j (t ) + A12 j (t )P2 j (t ))ϕ1 j (t ) ,
dt
(15)
dϕ 2 j (t )
ε
= (A22 j (t ) − εP2 j (t )A12 j (t ))ϕ 2 j (t ) ,
dt

(16)
ϕ2 j (t j −1 + 0) = F21 jϕ1 j −1 (t j −1 − 0) + F22 jϕ2 j (t j −1 − 0 ) ,
y j (t ) = Q1 j (t )ϕ1 j (t ) + Q2 j (t )ϕ 2 j (t ) ,

(17)

z j = R1 jϕ1 j (t j − 0 ) + R2 jϕ 2 j (t j − 0 ) ,

(18)

F11 j = (E1 j + ε P1 j P2 j )(C11 j + C12 j P2 j −1 ) −
− ε P1 j (C 21 j + C 22 j P2 j −1 ) ,

F12 j = (E1 j + ε P1 j P2 j )(C12 j + ε (C11 j +
+ ε (C21 j + C22 j P2 j −1 )P1 j −1 ) ,

F21 j = C21 j + C22 j P2 j −1 − P2 j (C11 j + C12 j P2 j −1 ) ,
C22 j P2 j −1 − P2 j (C11 j + C12 j P2 j −1 ))P1 j −1 ,
Q1 j (t ) = G1 j (t ) + G2 j (t )P2 j (t ) ,

Q2 j (t ) = G2 j (t ) + ε (G1 j (t ) + G2 j (t )P2 j )P1 j ,

− 0) +
(t − 0) + C

11 j 1 j −1

(t

заміну
матри-

F22 j = C22 j − P2 j C12 j P1 j −1 + ε (C21 j +

= (A11 j + A12 j P2 j )x1 j (t ) + A12 jϕ2 j (t ) ,

+ 0) = C

Зробимо
в
системі
(10)
x1 j (t ) = ϕ1 j (t ) + ε P1 jϕ 2 j (t ) і виберемо

(13)

C12 j P2 j −1 )P1 j −1 ) − ε P1 j (C22 j +

A21 j + A22 j P2 j − ε P2 j (A11 j + A12 j P2 j ) = 0 ,

dϕ 2 j (t )

z j = (D1 j + D2 j P2 j )x1 j (t j − 0 ) + D2 jϕ 2 j (t j − 0) .

де

Підставляючи праву частину першого рівняння у друге рівняння даної системи і шукаючи матрицю P2 j як розв’язок матричного рів-

ε

y j (t ) = (G1 j (t ) + G2 j (t )P2 j )x1 j (t ) + G2 j (t )ϕ 2 j (t ) , (12)

ϕ1 j (t j −1 + 0 ) = F11 jϕ1 j −1 (t j −1 − 0) + F12 jϕ2 j (t j −1 − 0) ,

− P2 j x1 j (t j −1 + 0).

dt

− P2 j x1 j (t j −1 + 0 ),

(5)

x1 j (t j −1 + 0) = C11 j x1 j −1 (t j −1 − 0 ) +

Маємо
dx1 j (t )

+C 22 j P2 j x1 j (t j −1 − 0) + C 22 jϕ 2 j (t j −1 − 0) −

цю P1 j як розв’язок матричного рівняння

dx1 (t )
= (A11 j + A12 j P2 j )x1 j (t ) + A12 jϕ 2 (t ) ,
dt
dϕ 2 j (t )

ϕ 2 j (t j −1 + 0) = C 21 j x1 j −1 (t j −1 − 0 ) +

R1 j = D1 j + D2 j P2 j , R2 j = D2 j + ε (D1 j + D2 j P2 j )P1 j

12 jϕ 2 j (t j −1 − 0 ),

(11)

Як бачимо, система (15) складається з двох
незалежних підсистем, спостережуваність яких
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можна досліджувати незалежно. Таке розщеплення початкової системи (1) суттєво зменшує
кількість обчислювальних операцій при перевірці умов спостережуваності вказаних систем.
Нехай математична модель системи має вигляд
dx1 j (t )
= A11 j (t )x1 j (t ) + A12 j (t )x2 j (t ) ,
dt
(19)
dx2 j (t )
ε
= A21 j (t )x1 j (t ) + A22 j (t )x2 j (t ) ,
dt

чи матрицю P2 j (t ) як розв’язок матричної задачі Коші

ε

(20)

+C 22 j x2 j (t j −1 − 0 ),
(21)

z j = D1 j x1 j (t j − 0) + D2 j x2 j (t j − 0) ,

маємо

ε

n1 j × n1 j −1 ,

n1 j × n2 j −1 ,

n2 j × n1 j ,
n2 j × n1 j −1 ,

, (24)

dx1 j (t )

= (A11 j (t ) + A12 j (t )P2 j (t ))x1 j (t ) +

dϕ 2 j (t )
dt

+ A12 j (t )ϕ 2 j (t )

(25)

, (26)

= (A22 j (t ) − εP2 j (t )A12 j (t ))ϕ 2 j (t ) ,

цю P1 j (t ) як розв’язок задачі

dP1i (t )
= A12 j (t ) +
dt
+ε (A11 j (t ) + A12 j (t )P2 j (t ))P1 j (t ) − (27)

ε

G1 j , G2 j , D1 j , D2 j – матриці відповідно розміn1 j × n2 j ,

−εP2 j (t )(A11 j (t ) + A11 j (t )P2 j (t ))

dt

(22)

де A11 j , A12 j , A21 j , A22 j , C11 j , C12 j , C 21 j , C22 j ,
n1 j × n1 j ,

= A21 j (t ) + A22 j (t )P2 j (t ) −

Зробимо
в
системі
(26)
заміну
x1 j (t ) = ϕ1 j (t ) + ε P1 j (t )ϕ 2 j (t ) і виберемо матри-

y j (t ) = G1 j (t )x1 j (t ) + G2 j (t )x2 j (t ) ,

рів

dt

P2 (t j + 0 ) = − A22−1 j (t )A21 j (t ) ,

x1 j (t j −1 + 0) = C11 j x1 j −1 (t j −1 − 0 ) +

+C12 j x2 j (t j −1 − 0),
x2 j (t j −1 + 0) = C 21 j x1 j −1 (t j −1 − 0 ) +

dP2 j (t )

− P1 j (t )(A22 j (t ) − εP2 j (t )A12 j (t ))

n2 j × n2 j ,
n2 j × n2 j −1 ,

P1 j (t j + 0) = A12 j (t )A22−1 j (t ) .

[

m j × n1 j , m j × n2 j , rj × n1 j , rj × n2 j , t ∈ t j −1 , t j ) ,
y j (t ) спостережувані вектор-функції розмірів

[

m j при t ∈ t j −1 , t j ) , z j спостережувані вектори

Одержимо задачу Коші для системи з математичною моделлю

розміру rj у перемиканні структур, j = 1, N ,

dϕ1 j (t )

ε > 0 – малий параметр.
У системі (19) зробимо заміну змінних
x2 j (t ) = ϕ 2 j (t ) + P2 j (t )x1 j (t ) , де P2 j – деяка матриця розміру n2 × n1 . Одержимо
dx1 (t )
= A11 j (t )x1 j (t ) + A12 j (t )(ϕ 2 (t ) + P2 j (t )x1 j (t )) ,
dt
(23)
dϕ 2 j (t )
dP2 j (t )
dx1 j (t )
ε
+ε
x1 j (t ) + εP2 j (t )
=
dt
dt
dt
= A21 j (t )x1 j (t ) + A22 j (t )(ϕ 2 j (t ) + P2 j (t )x1 j (t )) ,
Підставляючи праву частину першого рівняння у друге рівняння даної системи і шукаю-

(28)

dt

ε

dϕ 2 j (t )
dt

= (A11 j (t ) + A12 j (t )P2 j (t ))ϕ1 j (t ) ,
(29)
= (A22 j (t ) − εP2 j (t )A12 j (t ))ϕ 2 j (t ) ,

ϕ1 j (t j −1 + 0 ) = F11 jϕ1 j −1 (t j −1 − 0) + F12 jϕ2 j (t j −1 − 0) ,
(30)

ϕ2 j (t j −1 + 0) = F21 jϕ1 j −1 (t j −1 − 0) + F22 jϕ2 j (t j −1 − 0 ) ,
y j (t ) = (G1 j (t ) + G2 j (t )P2 j (t )) ×

× (ϕ1 j (t ) + ε P1 j (t )ϕ 2 j (t )) + G2 j (t )ϕ 2 j (t ),

(31)
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Спостережуваність сингулярно збурених лінійних систем зі зміною вимірності фазового простору

z j = (D1 j + D2 j P2 j (t j − 0 )) ×

× (ϕ1 j (t j − 0) + ε P1 j (t j − 0)ϕ 2 j (t j − 0)) + (32)
+ D2 jϕ 2 j (t j − 0),

де
F11 j = (E1 j + ε P1 j (t j −1 + 0 )P2 j (t j −1 + 0)) ×
×(C11 j + C12 j P2 j (t j −1 − 0 )) −

− ε P1 j (t j −1 + 0)(C 21 j + C 22 j P2 j (t j −1 − 0)),

оскільки задачі (24), (25) та (27), (29) знаходження матриць P1 j (t ) , P2 j (t ) можна розв’язати
незалежно до перевірки критерію спостережуваності.
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ЗМІНА РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ
ВЛАСНИХ ВЕКТОРІВ МАТРИЦЬ-ОПЕРАТОРІВ ІНДУКОВАНИХ З
ПІКСЕЛЬНИХ НАБОРІВ
Запропоновано метод вирішення задачі збільшення роздільної здатності зображень в наборах за умови збереження розмірності набору. Основою методу є побудова матриці-оператора і
пошук її власних векторів. Використовуючи набори власних векторів і матриці кольорів зображень набору розроблено практичний алгоритм зміни роздільної здатності.
The method of image resolution increase in sets, preserving the set dimension is proposed. The
method is to create matrix operator and find its eigenvectors. Using sets of eigenvectors and color images matrix a practical algorithm of resolution modification has been developed.

Постановка проблеми в загальному виді
Сучасний розвиток інформаційних технологій і їх проникнення в найрізноманітніші промислові галузі висуває нові потреби і породжує
нові завдання в області обробки зображень. Це
пояснюється, тим що зображення, як двовимірний сигнал, містить більше інформативності від
звичайного одномірного, а тому краще задовольняє умовам для інтелектуального аналізу,
наприклад засобами DataMining.
З розвитком засобів аналізу зростають вимоги до результатів попередньої обробки. Традиційні методики обробки одномірних сигналів
вже перестають задовольняти критеріям інтелектуалізації даних. В результаті цього вирішення наукових і інженерних задач при роботі
з візуальними даними потребує більших зусиль.
Найбільш яскраво це проявляється при створенні нових видів розподілених інформаційноаналітичних систем, систем інтелектуального
управління та віддаленого моніторингу, оскільки їх робота базується на обробці візуальної
інформації.
Методи цифрового опрацювання зображень
в загальному поділяються на обробку в просторовій і частотній областях. Характерною особливістю процесів обробки наборів зображень та
відео послідовностей є використання методів
двох груп:
1. Методи, які орієнтовані на роботу з
окремим зображенням.
2. Методи, які орієнтовані на роботу з набором зображенням.

Відзначимо, що в обох групах є задача підвищення якості зображень. Ця задача є комплексною і містить не лише завдання покращання
чіткості, контрастності, усунення шуму, тощо
[10, 15, 16], а й масштабування зображень.
1. Представлення зображення та наборів
зображень
В загальному випадку кожне зображення P
можна подати у вигляді результату дії деякої
абстрактної функції C (надалі функція кольору)
C : N 2, + → Color ,

(1)

P = C ( N 2, + ) ,

(2)

N 2, + = {dtpi , j = ( i, j ) | i, j ∈ N + } ,

(3)

де

Дискретне представлення кожного цифрового зображення (надалі просто зображення) є відображенням скінченного дискретного набору
значень з X 2, + , d ⊂ N 2, + .
Фізичні розміри зображення P визначаються
розмірами області X2,+, d. В більшості випадків
X2,+, d є прямокутником. Тому її можна подати
у вигляді

{

}

X 2, + , d = dtpi , j = ( i, j ) | i = 1, l ∧ j = 1, h ,

(4)

де l , h ∈ N + – довжина та висота зображення P.
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Зміна роздільної здатності зображень на основі власних векторів матриць-операторів…

Добуток s = lh площа, яка визначає розмірність
області X2,+, d та рисунка P.
У разі розгляду набору з N зображень (2) видозмінюються

{

P = Pz : Pz = C z ( X 2,z + , d )

}

z =1.. N

,

(5)

де
Cz : X 2,z + , d → Qzd , Qzd ⊂ Color z = 1, N ;

(6)
Тут через P позначається набір з N зображень Pz, а X 2,z + , d - подібно до (4) область визначення функції Cz, z-го зображення Pz. Відображення Сz можна задати у матричні формі

 czd (1,1)

Cz =  ...
 d
 cz (1, h )


... czd ( l ,1) 

...
...  , czd ( i , j ) ∈ Qzd .

... czd ( l , h ) 


(7)

Якщо по ширині зображення ввести в розгляд вектор

{c (

z i, j)

}

| i = 1, l ,

(8)

то (7) можна записати у вигляді
,
Cz = c% z ( j ) 
j =1, h

{

(9)

}

Cz = c% z ( i )  .
i =1, l

або c% z (i ) = cz (i , j ) | j = 1, h ;

(10)

Тоді задачу зміни роздільної здатності (ЗРЗ)
можна сформулювати так: завдання ЗРЗ полягає в тому, щоб сформувати новий P′ з набору
P з матрицями (7) такий, щоб
∀z ∈[1..N]:
c
... c 


Cz =  ... ... ...  → C′z
 d

 cz (1,h) ... czd (l ,h) 


d
z (1,1)

d
z ( l ,1)

3. Побудова матриці-оператора на основі
значень кольору
Розглянемо побудову квадратної матриці ∇,
яка є основним об’єктом і використовується
для отримання нового вектора, який разом з існуючим вектором дає розширення, або звуження матриць Сz і вирішення задачі ЗРЗ.
Нехай задано набір P. Для точки dtpi,j введемо до розгляду вектор (піксельний набір)

{

}

A ( i , j ) = c1(i , j ) ,..., cN ( i , j ) ; dim A ( i , j ) = N .

2. Постановка задачі зміни роздільної здатності зображень в наборах

c% z ( j ) =

Задача зміни роздільної здатності, коли

dim P′ ≠ dim P в роботі не розглядається.

 czd(1,1) ... czd (l′,1) 

 (11)
=  ... ... ... 
 d

 cz(1,h′) ... czd(l′,h′) 



де C′z ∈ P ′ ; ( l ′, h′ ) - розмірність матриці Cz′ ,
l ′ > l ∨ h′ > h ,з мінімальними втратами якості
зображення. При зменшенні розмірності l ′ < l ∨ h′ < h .
Визначальною особливістю задачі (11) є те,
що
dim P′ = dim P .
(12)

(13)

На основі матриці (13) для кожної точки (i, j)
побудуємо матриці-оператори ∇ для збільшення
• за висотою (напрямок j)

∇ (ji , j )

 δ (j1)   δ(j1,1)

 
=  ...  =  ...
 j   j
 δ ( N )   δ( N ,1)

 


cn(i , j )
= δ(jn , m ) =
cm (i , j +1)


•

δ(j1, N ) 

...
...  =

... δ(jN , N ) 
 ;

| n = 1, N , m = 1, N 

...

(14)

за шириною (напрямок i)

∇ i(i , j )

 δ (i1)   δ(i1,1)

 
=  ...  =  ...
 i   i
 δ ( N )   δ( N ,1)

 


cn (i , j )
= δi( n , m ) =
cm( i +1, j )


δ(i1, N ) 

...
...  =

... δ(i N , N ) 
 .

| n = 1, N , m = 1, N 

...

(15)

Пошук власних значень і векторів для матриць (14) та (15) здійснюємо за [5].
Оскільки ∇ (i i , j ) та ∇ (ji , j ) є квадратними матрицями і має місце
dim P ′ = dim ∇ i(i , j ) = dim ∇ (ji , j ) = dim P = N ,

(16)

то розмірності власних векторів для кожного
dtpi,j також буде рівною N, що є умовою вирішення задачі ЗРЗ.
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Номер зображення у наборі
1
2

3

4

a)

Рис. 1. Початковий набір зображень

4. Алгоритм зміни роздільної здатності і
результати практичних експериментів
Розглянемо окремо збільшення та зменшення роздільної здатності.
Збільшення роздільної здатності. Для вирішення цієї задачі побудовано алгоритм, частинами якого є:
1. Обчислення власних векторів квадратних матриць (14) та (15) одним із способів запропонованих у [5].
2. Побудова розширених зображень шляхом додавання в набір власних векторів в позиціях, які визначаються i та j.
Вказані дві частини послідовно застосовуються до по усіх точках набору в напрямку i
для збільшення розмірів зображень по висоті, і
у напрямку j – для збільшення зображень по
ширині.
Зменшення роздільної здатності. Для вирішення цієї задачі побудовано алгоритм, складниками якого є:
1. Обчислення власних векторів квадратних матриць (14) та (15) одним із способів запропонованим у [5].
2. Побудова зменшених зображень шляхом заміни в наборі двох послідовних векторів,
які визначаються i та j, власним вектором з розмірністю рівною розмірністю набору.

b)

c)
Рис.2. Результати збільшення у два рази по ширині
зображень набору, наведеного на рис.1.
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Таблиця. Результати порівняння за гістограмними метриками збільшених по ширині зображень наведених на рис.2

Метрики
Зображення

Кореляційна гістограмна

Гістограмна
χ2

Гістограмна Бхатачарія

Рис.2a, 1
Рис.2a, 2
Рис.2a, 3

0,76
0,74
0,77

0,48
0,48
0,50

0,28
0,31
0,33

Рис.2a, 4
Рис.2b, 1
Рис.2b, 2
Рис.2b, 3
Рис.2b, 4
Рис.2c, 1
Рис.2c, 2
Рис.2c, 3
Рис.2c, 4

0,76
0,56
0,60
0,54
0,53
0,62
0,59
0,51
0,44

0,52
0,58
0,56
0,61
0,62
0,58
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Вказані дві частини послідовно застосовуються до усіх послідовних точок (i, j) набору у
напрямку i для зменшення розмірів зображень
по висоті, і у напрямку j – для зменшення зображень по ширині.
Розглянемо приклад практичного вирішення
задачі ЗРЗ за описаним методом. На рис.1 на
ведено вхідний набір суміщених в межах піксела зображень (НРОЗ). Параметри набору такі:
розмірність набору – N = 4 зображень; зображення в градаціях сірого; розмірність кожного
зображення – l = 34× h = 54 пікселів. Такі малі
розмірність набору і розміри зображень обумовлені потребою практичного зменшення обчислень.
На рис.2 наведено результати збільшення у
два рази по ширині зображень НРОЗ за методом на основі пошуку власних векторів матриць-операторів (15), побудованих за наскрізними піксельними наборами (13) суміщених в
межах піксела зображень. При цьому у випадку
наведеному на рис.2a використовувався ітераційний спосіб обчислення власних векторів [5],
а у випадку, на веденому на рис.2c, - пряме обчислення за [5]. Для порівняння на рис.2b наве-

дено результати використання просторової інтерполяції.
З наведених на рис.2 результатів випливає,
що використання прямого обчислення дає результати подібні до випадку використання інтерполяційних методів. Підтвердженням цього
є наведені у таблиці чисельні значення порівняння за різними метриками результатів розширення зображень набору вказаними методами.
За даними, наведеними у таблиці, найкращі
результати отримано в результаті використання
описаного методу на основі пошуку власних
векторів матриць-операторів (14) або (15) побудованих за наскрізними колірними наборами
(13). Кожна з трьох метрик у випадку використання цього методу дала найвищі результати
для усіх зображень набору.
Висновки
Відхилення по значеннях метрик між найкращим і найгіршим результатами не є дуже
великим, а тому у випадку використання описаного методу може бути виправданим використання прямого обчислення власних векторів
матриць-операторів (14) або (15). Це дасть
змогу скоротити приблизно на 40% час обробки
набору. Величина часового приросту отримана
в результаті практичних експериментів для набору, наведеного на рис.6.8, а тому для інших
наборів вона може не суттєво відрізнятись.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Павлидис Т. Алгоритмы машиной графики и
обработки изображений. – М.: Радио и связь,
1986. – 399с.
2. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника .М.: Мир, 1992.- 259с.
3. Воробель Р.А., Журавель И.М. Повышение
контраста изображений с помощью модифицированного метода кусочного растяжения //
Отбор и обработка информации. – 2000. №14 (90). – С. 116-121.
4. Нечеткие множества и теория возможностей.
Последние достижения / Пер. с англ. / Под
ред. Р. Р. Ягера. – М.: Радио и связь, 1986. –
407 c.
5. Ю.М. Рашкевич, А.М. Ковальчук, Д.Д. Пелешко. Зміна роздільної здатності зображень
з використанням власних векторів деяких
квадратних матриць. Зб.наук.праць Націона-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

65

Д.Д. Пелешко, Н.О. Кустра, А.М. Ковальчук

льної Академії наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.
Г.Є.Пухова. «Моделювання та інформаційні

технології». Випуск 49. – 2008. – С. 145–
153.

D.D. Peleshko, N.O. Kustra, A.M. Kovalchuk. Change of the image resolution on the basis eigenvector matrix inducted from pixel sets
Д.Д. Пелешко, Н.О. Кустра, А.М. Ковальчук. Изменение разрешающей способности изображений на
основании собственных векторов матриц-операторов индуцированных с пиксельных наборов
Предложено метод решения задачи увеличения разрешающей способности изображений в наборах при
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ
БІНАРНИХ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
На основі застосування принципу “далекодії” запропоновано новий алгоритм роботи генератора бінарних псевдовипадкових послідовностей, який забезпечив на порядок вищу швидкість генерування порівняно з класичними клітинними автоматами.
On the basis of the “long-range” principal a new algorithm of the operation of binary pseudorandom sequences generator, which would enable an order higher generation rate, comparing to conventional cellular automata, is proposed.

Вступ
Ідею застосування класичних клітинних автоматів (КА) до генерування псевдовипадкових
бінарних послідовностей для криптографічних
застосувань вперше було висловлено Стівеном
Вольфрамом [1] у 80-х роках минулого сторіччя. Він також запропонував використання для
цього певних правил взаємодії, зокрема так
званого «правила 30». З того часу достатньо велика кількість дослідників намагалася втілити у
життя ці пропозиції і досягли деяких успіхів
(див., наприклад, [2-4]). Існують також спроби
побудови блокової симетричної криптосистеми
із застосуванням КА [5]. Однак, у жодній з наведених робіт не проводилося оцінок криптографічної стійкості розроблених систем, їх залежності від вхідних умов, способів синхронізації генераторів на приймальному та передавальному боках систем зв’язку та багато іншого,
необхідного для успішного практичного застосування таких криптосистем. Крім того, відомо,
що, окрім «правила 30» існують інші правила
взаємодії КА, які можуть забезпечувати не гіршу, а може й кращу криптостійкість таких систем. Порівняльне дослідження різних можливих правил взаємодії також не досліджувалося
сучасними науковцями. Отже, ціла низка важливих для практичного використання потокових криптосистем питань залишається недослідженою. Важливість цих проблем загострюється тим, що зараз ми спостерігаємо різке зростання передавання телекомунікаційними мережами об’ємів мультимедійних даних, захист
яких також є актуальною задачею. Ця стаття є
спробою розв’язання вказаних завдань.

Для захисту мультимедійної інформації, яка
передається каналами зв’язку, найчастіше використовують потокові системи шифрування.
Основною частиною такої криптосистеми є генератор випадкової або (у випадку програмної
реалізації, найпопулярнішої сьогодні) псевдовипадкової ключової послідовності. Криптостійкість системи в цілому практично повністю
залежить від якості бінарної послідовності, яка
накладається на відкриту інформацію, перетворюючи її у захищений бінарний потік.
Визнаним засобом оцінки криптостійкості
генераторів бінарних послідовностей вже давно
служить статистичний пакет NIST STS, розроблений Агентством національної безпеки США
для оцінки якості генераторів, які подавалися
на оголошений конкурс криптосисте. Він забеспечує виконання тестування послідовностей за
16 групами статистичних тестів. Загальна кількість тестів налічує 189.
Принцип роботи системи полягає в тому, що
згенерована послідовність (100 млн. бітів) подається на її вхід, розбивається на 100 послідовностей по 1 млн. бітів, до якої застосовуються
усі (або частина, за вибором користувача) статистичні тести. Для прийняття позитивного рішення про проходження певного тесту необхідно, щоб імовірність проходження була більшою за 0,9516.
Після закінчення тестування NIST STS генерує звіт, в якому повідомляє користувача про
імовірності проходження кожного зі 189 тестів.
За таким звітом можна побудувати діаграми,
якими ми і будемо користуватися у цій роботі
для аналізу якості запропонованих генераторів.
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Постановка задачі і її розв’язок
1. Класичні КА.
Для аналізу криптостійкості класичних КА
ми використовували кілька правил: правило 25,
правило 30 та правило 84. Взагалі кажучи, характеристики (в тому числі і деякі статистичні)
усіх 256 правил добре висвітлено і у науковій
літературі, і у мережі Інтернет, однак потрібних
нам статистичних тестувань там не виявлено.
Дослідження класичних КА виконувалися
наступним способом.
1. Дослідження криптостійкості відповідного правила взаємодії.
2. Дослідження криптостійкості від способів додаткового перемішування масиву КА
перед виводом бітів у канал зв’язку.
3. Дослідження криптостійкості від способу ініціалізації масиву КА.
Під час досліджень виявилося, що використання лиш тільки правил взаємодії КА без додаткових засобів не дає змогу отримати криптостійку бінарну послідовність. Тому необхідно

було застосовувати додаткове перемішування
бітів послідовності перед виводом їх у канал
зв’язку.
Додаткових способів обробки було два: 1)
комбінований, коли використовувався звичайну
XOR трьох фіксованих бітів масиву (M[w] XOR
M[v] XOR M[t]); 2) з використанням:

w = (i + 3 +

(log 2 n ) −1

∑C
k =0

i + 3+ k

⋅ 2 k ) mod n ,

(1)

за допомогою якої визначили черговий біт послідовності для виводу у канал зв’язку. Тут і –
номер ітерації; n – повна кількість клітин в автоматі (у нашому випадку – 256).
Результати статистичних досліджень таких
генераторів подано на рис.1-2. По вісі абсцис
відкладено номер тесту NIST STS, по вісі ординат – імовірність проходження тесту.
Перший спосіб генерування псевдовипадкової послідовності демонструє результати задовільної криптостійкості: лише два тести пройдено на рівні, меншому за 0,9516.
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Рис. 1. Результати статистичного аналізу псевдовипадкової бінарної послідовності з комбінованим виводом бітів масиву.
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Рис. 2. Результати статистичного аналізу псевдовипадкової бінарної послідовності з виводом бітів масиву за формулою (1).
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Застосування клітинних автоматів для генерування бінарних псевдо випадкових послідовностей

Результати застосування формули (1)
(рис.2), дають кращий результат: лише один
тест пройдено на рівні 0,95. Решта ймовірностей зросли, порівняно з попереднім випадком, і
зосередилися вище значення 0,97.
Ініціалізація масиву клітин КА у цих випадках зводилася до виконання 250 «холостих»
циклів обробки масиву без виведення бітів у
канал зв’язку зі стартового стану, коли 128-й
біт масиву КА набував значення 1, а решта бітів дорівнювали 0. Найкращі результати отримано для 250 «холостих» циклів [7 - DAS].
Такий спосіб досить легкий для синхронізації генераторів передавальної та приймальної
сторін.
Результати, подані на рисунках 1-2 виконано
на основі правила 30. Аналогічні результати
отримано і для правила 84. Правило 25 виявилося непридатним для генерування криптостійких послідовностей. Аналіз характеристик решти правил взаємодії КА дозволяє стверджувати, що перспективними правилами можуть бути
ще правило 90 та 150.
Отже, на основі класичних КА можна побудувати генератори бінарних ключових послідовностей задовільної криптографічної стійкості.
Однак, такий підхід не позбавлений певних
недоліків. До них слід віднести наступне:
•
як видно з наведених результатів, криптографічна стійкість генерованих послідовностей може бути покращена;
•
алгоритм обробки масиву КА за класичними алгоритмами займає досить багато часу,
оскільки один біт виводиться в канал зв’язку
лише після того, як провзаємодіяли усі клітини
КА (в нашому випадку – 256 клітин). Оцінки
часу генерування тестового файлу в 100 млн.
бітів на комп’ютері з процесором Intel Atom
N270 (1,6 GHz) та 1 ГБ ОЗП дають 41 хвилину
26 секунд, тобто приблизно 2,5х10-5 сек./біт (що
відповідає швидкості генерування 0,04Мб/сек).
При сучасних швидкостях передавання даних
такої швидкості може виявитися недостатньо.
Тому постає завдання розробки більш швидкодіючого алгоритму взаємодії клітин КА, який
би забезпечував кращу криптостійкість згенерованої послідовності (тобто не вимагав би додаткових операцій перемішування масиву), дозволяв би легко виконувати синхронізацію генераторів та забезпечував би значно більшу
швидкість генерування.

2. КА з «далекодією»
Одним з найперспективніших принципів сучасної теорії КА є так званий принцип «далекодії» [6]. Суть цього принципу полягає в тому,
що міжклітинна взаємодія у КА відбувається не
між сусідніми клітинами, як це традиційно виконується у класичних КА, а між довільними
клітинами, які обираються за певними алгоритмами з усього масиву КА.
Перевагами цього методу, по-перше, може
бути підвищена швидкодія генерування, оскільки виведення чергового біту до каналу
зв’язку відбувається після кожного акту взаємодії, не чекаючи, поки провзаємодіють усі
клітини КА; по-друге, правила взаємодії можуть бути ще простішими, ніж у класичних КА
(наприклад, простий XOR або інша проста логічна операція), що також буде сприяти підвищенню швидкодії; по-третє, конструювання
власних правил взаємодії надає повної свободи
розробникам і дозволяє отримати послідовність
будь-якої криптографічної стійкості.
Розглянемо генератор на основі функції
XOR, де перехід до наступної взаємодіючої
клітини відбувається псевдовипадковим чином.
Повна взаємодія усіх клітин масиву КА за n
кроків забезпечується за допомогою деякого
масиву A[i, j ] , де i = 0,1,2,K, n − 1 ; j = 1,2 .
Масив містить адреси взаємодіючих клітин,
причому індексація масиву послідовна. У такому випадку правило взаємодії можна записати у
вигляді:
c A[i ,1] ' = c A[a ,1] ⊕ c A[i +1,1] , A[i,2] ⇔ A[a,2] ,

i = (i + 1) mod n ,



де a =  i + 1 +



(2)

(log 2 n ) −1

∑c
k =0

i +1+ k


⋅ 2 (log 2 n )−1−k  mod n –


адреса, сформована зі значень набору адресних
клітин; n – загальна кількість клітин; якщо
i = 0 , стовпчики адресного масиву переставляються.
Тоді процес генерування бінарної послідовності таким клітинним автоматом можна зобразити як показано на рисунку 3.
Верхня частина рисунку – послідовні стани
масиву клітинних автоматів; нижня – масив адрес клітин (або індексів). Темні клітинки – логічні одиниці, світлі – логічні нулі.
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Рис. 3. Ілюстрація роботи запропонованого алгоритму за формулою (2) ( n = 8 )

На рис. 3,а подано первісне заповнення масивів випадковим чином; масив КА заповнено
логічними «1» та «0», масив адрес – десятковими числами від 0 до 7. Вказівник адреси встановлюється на початок масиву адрес.
Алгоритм працює наступним чином.
Крок 1 (рис. 3б). Вказівник адреси знаходиться на початку масиву адрес (позначка нульового елементу виділена жирним шрифтом та
підкреслена). Цей елемент (число «5») дає нам
адресу тієї клітини, куди буде записано результат взаємодії клітин (тобто результат буде записано у п’яту клітину).
Крок 2. Адреси клітин, що взаємодіють, визначаються так: адреса першої клітини міститься у елементі масиву адрес, номер якого дорівнює «вказівник+1», тобто у нашому випадку, у
першому елементі (його позначка також виділена жирним шрифтом та підкреслена). Цей
елемент дорівнює 7, значить у взаємодії буде
брати участь сьома клітина нашого КА. Адреса
другої взаємодіючої комірки обчислюється вже
за бінарними значеннями клітин самого КА.
Бачимо, що нульова і перша клітини на рис 3,б
позначені хрестиками. Хрестик на нульовій
клітині відповідає позиції вказівника у масиві
адрес, хрестик на першій клітині – початок обчислення бінарної адреси. Отже маємо
101(2)=5(10). П’ятий елемент масиву адрес дорівнює 3, таким чином взаємодіяти будуть клітини
3 та 7, а результат записуємо у 5-ту клітину. Це
показано на рис.3,б стрілочками. Оскільки вза-
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ємодія відбувається за правилами XOR, то результатом цієї взаємодії буде логічна одиниця.
Крок 3. Для покращення розсіювального
ефекту після взаємодії клітин КА елемент масиву адрес, на якому встановлений вказівник та
елемент, номер якого визначили бінарним способом, міняються місцями. У нашому випадку
це нульовий та п’ятий елементи масиву адрес,
що й вказано стрілкою на рис. 3,б.
Крок 4. Вказівник масиву адрес пересувається на наступний елемент.
Крок 5. Кроки 1-3 повторюються до досягнення вказівником кінця масиву адрес, після
чого лівий та правий стовпчики масиву адрес
міняються місцями, вказівник знову встановлюється на нульовий елемент і процес повторюється з самого початку.
На рис. 3,в-є показано кілька етапів алгоритму (від першого до п’ятого елементу).
Як бачимо, алгоритм досить простий, що
обіцяє значне підвищення швидкодії такого генератора. Крім того, ми можемо стверджувати,
що послідовність, яку він генерує, не зворотна,
оскільки відсутні сусідні канали, які мають місце у класичних КА, і можуть бути використані
для знаходження ключової послідовності.
Ідею такого генератора псевдовипадкової
бінарної послідовності на основі «далекодіючих» КА було реалізовано у програмному коді
та протестовано його статистичні характеристики за допомогою NIST STS.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

Застосування клітинних автоматів для генерування бінарних псевдо випадкових послідовностей

Рис. 4. Результати тестування статистичних характеристик генератора з «далекодією» за допомогою NIST STS

Особливості розробленого генератора наступні:
•
використовуються два масиви, один –
клітини КА (256) та другий – масив адрес для
забезпечення взаємодії усіх клітин КА;
•
взаємодія полягає у звичайному додаванні за модулем 2 вмісту трьох клітин (а не
двох, як це показано на рис.3), що покращує
статистичні характеристики згенерованої послідовності;
•
стартовий стан генератора – псевдовипадковий, хоча це не має особливого значення,
оскільки нами було показано, що статистичні
характеристики генераторів на КА практично
не залежать від стартового стану. В подальшому за стартовий стан можна взяти кількасот
«холостих» циклів з певного визначеного первісного стану.
Результати тестування запропонованого генератора подано на рис.4. Як бачимо з діаграми, псевдовипадкова послідовність, згенерована розробленим генератором проходить усі тести NIST STS: найнижчі значення імовірності
складають 0,96. Такого результату не демонстрував жоден з попередніх, розроблених нами
генераторів на основі класичних КА.
Що стосується швидкодії розробленого генератора, то оцінки показали справедливість
наших припущень про значне збільшення швидкодії такого типу генераторів. Розроблений
варіант виконав генерування 100 млн. бітів за 3
хвилини 19 секунд, тобто приблизно 2х10-6

с/біт (це відповідає швидкості генерування 0,5
Мб/с), що на порядок швидше за генератор на
класичних КА при інших рівних умовах (один і
той самий комп’ютер, однакове середовище та
аналогічні методи програмування).
Висновки
Підсумовуючи усе вищенаведене, можна
зробити висновок про те, що нами запропоновано новий алгоритм генерування псевдовипадкових бінарних послідовностей для криптографічних застосувань, який виявив гарну криптостійкість за даними тестування NIST STS та
продемонстрував швидкість генерування порівняно з класичними КА.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ
ІМОВІРНІСНИХ АСИНХРОННИХ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ
В роботі продемонстровано можливості клітинно-автоматних алгоритмів щодо оптимізації
розкладу навчального процесу. Показано, що найбільш природною для клітинно-автоматного
підходу є шестивимірна матриця для зберігання навчальних елементів та допоміжної інформації. Обґрунтовано необхідність введення імовірнісних функцій переходів клітинних автоматів.
Зроблено висновки щодо більшої ефективності клітинно-автоматних алгоритмів оптимізації
розкладу навчального процесу у порівнянні з генетичними алгоритмами.
Possibilities of cellular-automats algorithms are in-process shown in relation to optimization of
curricula of educational process. It is shown that for cellular-automat approach of a six-dimensional
matrix is the most natural for storage of educational elements and auxiliary information. The necessity
of introduction of probabilistic functions of transitions of cellular automats is justified. Conclusions
are done considering higher efficiency of cellular-automats algorithms of optimization of curricula of
educational process in comparison with genetic algorithms.

Вступ
Завдання складання розкладу занять для навчальних закладів має давню історію. Скласти
оптимальний розклад, що дозволяє реалізувати
всі можливості структурно-логічних схем і забезпечити методично правильне планування
навчальної роботи дуже складно, оскільки необхідно врахувати багато обмежуючих чинників: кількість учбових аудиторій та їх структуру, кількість лекторів, пропускну спроможність
учбових аудиторій та їх особливості, а також
низку додаткових вимог, що забезпечують
якість навчального процесу. Необхідно також
задовольнити вимоги та прохання викладачів
стосовно планування робочого дня.
Постановка задачі та її розв'язок
Загалом задача складання розкладу полягає
в наступному: для заданих наборів аудиторій і
часових інтервалів необхідно побудувати такий
розподіл учбових занять для всіх об'єктів (викладачів і груп слухачів), для яких обраний
критерій оптимальності є найкращим. В якості

критерію оптимальності можна обрати, наприклад, мінімальне значення середньої довжини
розкладу (середнього часу завершення роботи у
навчальні дні) та мінімум відхилень від цього
середнього значення (рівномірність розкладу
навчального процесу).
Багатьма дослідниками показано, що складність рішення такої задачі не поліноміальна, як
для NP-повних задач, а експоненційна. Звідси
витікає, що вирішувати її методом повного перебору (або перебору з поверненням) не ефективно. Якщо перебір усіх варіантів за розумний
час можливий, то можна бути абсолютно упевненим в тому, що знайдене рішення дійсно оптимальне [1].
Існують різні методи рішення поставленої
задачі, зокрема, найбільш розповсюдженими є
генетичні алгоритми [2], що є модифікацією
градієнтних методів, під час роботи яких відбуваються невеличкі зміни розкладу та відбір
найбільш оптимальних знань.
Градієнтні методи працюють достатньо
швидко у порівнянні з методом повного перебору, але не гарантують оптимальності знайденого рішення. Вони ідеальні для застосування в
так званих унімодальних завданнях, де цільова
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функція має єдиний локальний максимум (він
же – глобальний).
В той же час, типове практичне завдання
складання розкладу, як правило, мультимодальне та багатовимірне, оскільки містить багато
параметрів. Для таких завдань не існує жодного
універсального методу, який дозволяв би достатньо швидко знайти абсолютно точне рішення. Проте, комбінуючи метод перебору і градієнтний метод можна сподіватися одержати хоча б наближене рішення, точність якого зростатиме при збільшенні часу розрахунку.
Генетичний алгоритм є саме таким комбінованим методом. Механізми схрещування і мутації в якомусь сенсі реалізують переборну частину методу, а відбір кращих рішень – градієнтний спуск. Така комбінація дозволяє забезпечити достатню ефективність генетичного пошуку для будь-яких типів завдань.
З іншого боку, математична модель розкладу, яка побудована в рамках загальної теорії
розкладів [1] передбачає, що час у системі є
дискретним, весь розподіл передбачається таким, що періодично повторюється на протязі
деякого часового інтервалу, та всі завдання виконуються за однаковий час, який приймається
за одиницю дискретизації часового інтервалу.
Крім того, самі об’єкти математичної моделі
розкладу як системи є дискретними, тобто аудиторії, викладачі, заняття тощо. З огляду на
це, природнім було б розглянути принципову
можливість використання апарату теорії клітинних автоматів у системах автоматизованого
складання розкладу.
Для демонстрації клітинно-автоматного підходу щодо оптимізації розкладу учбового процесу розглянемо тривіальний приклад, суть
якого полягає у створенні розкладу для одного
викладача, який викладає одній групі в одній
аудиторії 5 лекцій, 5 практичних та 5 лабораторних занять на протязі п’яти робочих днів з максимальною кількістю пар на день рівною шести. Поле клітинних автоматів у цьому випадку
матиме вигляд двомірного масиву {дні, пари},
у комірках якого можуть перебувати об’єкти
(лекції, практичні, лабораторні). Граничні умови виберемо такими, що крайні ліві та праві
комірки є сусідніми, а верхні та нижні комірки
– ні (циліндричне поле клітинних автоматів).
Взаємодію клітинних автоматів будемо вважати асинхронною, тобто випадковим чином на
полі обираються чотири сусідніх клітини, що
взаємодіють згідно шаблону, наведеного на
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рис. 1 (чорна клітина – є об’єкт, біла – немає).

Рис. 1. Правила (шаблон) взаємодій клітинних автоматів

Рис.2. Елементарний приклад оптимізації розкладу

Для формування рівномірного з точки зору
навантаження розкладу слід припустити, що
об’єкти мають різну „вагу”. Очевидно, що проводити викладачу, наприклад, три лекції підряд
значно складніше ніж три лабораторних заняття. Для врахування цього можна використати
модель так званих „кольорових” клітинних автоматів, в термінах якої складніші заняття будуть відображені більш темним кольором. При
цьому шаблон взаємодій є аналогічним до зображеного на рис. 1, але повинен враховувати
„вагу” клітин, тобто темніша клітина відображається у чорну, світліша – у білу.
Початкове заповнення поля клітинних автоматів, як і у випадку використання генетичних
алгоритмів, будемо проводити випадковим чином (рис. 2, зліва). У процесі клітинноавтоматних взаємодій поле, яке, в даному випадку, відображає елементарний приклад розкладу, набуде оптимального, рівномірного, впорядкованого вигляду (рис. 2, справа). При цьому
можна побачити більшу ефективність використання клітинно-автоматного алгоритму для оптимізації розкладу, де заняття самовільно „прямують” до оптимальних позицій у розкладі, у
порівнянні з генетичними алгоритмами, які передбачають багатократну випадкову генерацію
розкладів та відбір найбільш оптимальних. Більше того, клітинно-автоматні алгоритми можуть досить ефективно розпаралелюватись,
отже використання паралельних обчислювальних систем, побудованих на основах клітинноавтоматної логіки, дасть змогу значно підвищити ефективність розв’язку поставленої задачі.
Перейдемо тепер до розгляду особливостей
створення реальних, складних, багатофактор-
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них розкладів навчального процесу з використанням клітинно-автоматних алгоритмів. Для
побудови структури клітинних автоматів та визначення розмірності клітинно-автоматного поля, перш за все деталізуємо критерії та характеристики, за якими будуть оцінюватися оптимальність складеного розкладу, а також враховуватися особливості навчального закладу:
1) рівномірний розподіл навантаження викладачів за видами занять;
2) можливість розбиття груп на підгрупи та
об’єднання груп у потоки;
3) можливість врахування побажань викладачів
щодо часу проведення занять;
4) розбиття множини аудиторій на підмножини
та прив’язки їх до конкретних груп (спеціальностей), дисциплін та видів занять.
Виходячи з цього можна виділити наступні
елементи структури клітинних автоматів, що
містять певні дискретні числові значення (індекси), які ідентифікують ті чи інші елементи розкладу:
1) індекс дисципліни;
2) індекс виду занять;
3) індекс групи, до якої відноситься підгрупа;
4) індекс потоку, до якої відноситься підгрупа;
5) індекс підмножини бажаного часу роботи
конкретного викладача;
6) індекс підмножини аудиторій для конкретних груп, дисциплін та видів занять.
Необхідність 3-го і 4-го елементів структури
клітинних автоматів у даному переліку обумовлено контролем відсутності накладок при
умові, що підгрупи, групи та потоки мають свої
унікальні індекси. Таким чином унеможливлюється ситуація, коли в один і той самий час задіяні у навчальному процесі деяка підгрупа та
потік (або група), до якої ця підгрупа належить.
Якщо розглядати поле клітинних автоматів,
зображене на рис. 2, то слід додати ще три елементи структури клітинних автоматів, а саме:
індекс підгрупи (групи, потоку), індекс викладача, індекс аудиторії. Причому, якщо перші
два індекси є постійними, то третій може мати
можливість хаотичним чином змінюватися на
кожному кроці клітинно-автоматних взаємодій.
Крім того, поле клітинних автоматів повинне
бути тривимірним (рис. 3, де „об’єкти” - це набори з дев’яти індексів – ідентифікаторів елементів розкладу та допоміжної інформації, переліченої вище). Така структура неминуче призведе до різних накладок (рис. 3).

Рис. 3. Демонстрація накладки, коли дві різні групи в
один і той самий момент часу перебувають в одній аудиторії

Одним із можливих способів уникнення накладок, в даному випадку, є перебір всіх
об’єктів під час клітинно-автоматної взаємодії з
метою порівняння відповідних елементів структури клітинних автоматів на наявність їх збігу,
тобто виникнення накладки. Якщо співпадіння
немає, то взаємодія клітин можлива, в іншому
випадку – стан клітин залишається незмінним.
Але такий підхід, при якому для одноразової
взаємодії необхідний багаторазовий аналіз станів віддалених комірок у матриці, не властивий
клітинним автоматам, які за своєю суттю є
об’єктами, поведінка яких залежить від стану
деякого локального околу та результат взаємодії не передбачає аналізу рівності значень певних елементів їх структур [3].
Проведений нами аналіз показав, що найбільш природною для клітинно-автоматного підходу є шестивимірна матриця {дні, пари, аудиторії, групи, викладачі, елементи об’єктів},
де елементи об’єктів (структура клітинних автоматів) – набір з шести індексів, перелічених
вище. Крім того, у матриці необхідно передбачити окремі „нульові” шари для фіксації зайнятості тієї чи іншої аудиторії або того чи іншого
часового проміжку різними групами або викладачами, тобто такі, що містять „проекції”
об’єктів на відповідні шари. Ця інформація використовується правилами взаємодій (функціями переходів) клітинних автоматів для запобігання накладок під час переходів клітинних автоматів з одних комірок матриці (поля клітин) у
інші. В даному випадку структуру клітинних
автоматів складають об’єкти разом зі своїми
„проекціями”.
Такий підхід обумовлений, насамперед,
принциповою можливістю автоматичного запобігання накладок за рахунок використання
подібної матриці. При взаємодії клітинних автоматів, в даному випадку, достатньо проаналі-
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зувати ті частини їх структури, які містять
„проекції” об’єктів. Якщо об’єкт переходить у
клітину, яка має нульові значення у „проекційній” частині, то жодної накладки не буде, отже
перехід може відбуватися.
Щодо особливостей фізичного зберігання
подібної шестивимірної матриці, то для реальних розкладів характерна велика кількість початкових даних для побудови розкладу, через
це розміри матриці при її реалізації у такому
вигляді можуть досягати величезних значень. З
іншого боку, матриця при реальних даних буде
досить розрідженою, тому, в деяких випадках,
має сенс зберігати її у вигляді списку і зменшити таким чином необхідний для цього об’єм
пам’яті.
Ще однією особливістю, пов'язаною зі зберіганням та роботою з подібною матрицею, є
можливість її кластеризації – розділення матриці на фрагменти, що відповідають, наприклад, аудиторіям, які знаходяться в різних корпусах. При кластеризації аудиторій, можлива
паралельна обробка різних кластерів подібної
матриці, що значно підвищить швидкість побудови розкладу.
Перейдемо тепер до розгляду правил (функцій) взаємодій клітинних автоматів. Тут слід зазначити, що час проведення занять (день + пара) та аудиторія є, в загальному випадку, змінними елементами, на відміну від зв’язок „викладач – група – заняття”, які створюються на
етапі початкової генерації розкладу (початкового заповнення матриці). Таким чином при переходах клітинних автоматів можлива зміна їх
координат лише відносно осей „день”, „пара”,
„аудиторія”. При цьому може виникнути питання: чому б не включити значення індексів
викладачів та груп як додаткові два елементи
структури клітинних автоматів? Це було б можливо, якщо кожен конкретний викладач працював би лише з окремою групою. Але в реальних навчальних закладах таке не практикується. Отже, виділення індексів викладачів та
груп у окремий вимір матриці обумовлено тим,
що викладачі працюють з різними групами, а
для кожної окремої групи викладають різні дисципліни різні викладачі, тобто певній координаті на осі „група” відповідає декілька об’єктів.
Правила взаємодій клітинних автоматів, наведені на рис. 1 можна дещо спростити, якщо
відмітити, що основна стратегія взаємодій полягає у пересуванні об’єктів до верхньої межі
клітинно-автоматного поля, тобто на перші па76

ри робочого дня. Для цього достатньо взаємодії
лише двох клітин. Таким чином, результатом
взаємодії клітинних автоматів є обмін місцями
вмісту різних клітин з певною імовірністю. На
полі клітинних автоматів випадковим чином
обираються дві клітини. Всі клітини на полі є
рівноімовірними з точки зору їх вибору. Якщо
обрано такі дві клітини, для яких обмін місцями між ними передбачає виникнення накладок
у розкладі, що фіксується шляхом аналізу відповідних „проекцій” об’єктів, то імовірність
такого переходу дорівнює нулю.
В загальному випадку, імовірність переходів
клітинних автоматів прив’язується до оптимальної структури розкладу. Очевидно, що оптимальним, перш за все, є розклад, в якому відсутні „вікна” між парами в межах одного робочого дня, та який є рівномірним, причому починатися пари повинні якомога раніше (з першої
пари). Отже при імовірнісних переходах клітинних автоматів слід враховувати той факт,
що переходи клітинних автоматів, які призводять до локальної оптимізації, повинні мати
максимальну імовірність, а неоптимальні обумовлюють мінімальну імовірність переходів.
Таким чином, для імовірності переходів клітинних автоматів можна записати:
P = [k i pi + (1 − k i )(1 − pi )] ⋅ [k j p j + (1 − k j )(1 − p j )],(1)
де i , j – індекси двох взаємодіючих клітин, k
– ознака наявності ( k = 1 ) або відсутності
( k = 0 ) об’єкту у клітині, p – імовірність переходу об’єкта, яка залежить від трьох основних факторів:
1) положення клітин відносно одна одної на
полі клітинних автоматів (для переходів, що
призводять до локальної оптимізації p прямує
до одиниці);
2) виникнення накладок при переходах об’єктів
(при існуванні накладки p = 0 );
3) врахування при переходах об’єктів індексів
підмножин бажаного часу роботи конкретного
викладача та підмножин аудиторій для конкретних груп, дисциплін і видів занять (при спробі
переходу об’єкта у клітину, що містить індекс,
відмінний від відповідного індексу у структурі
об’єкта, p = 0 , наприклад, при спробі визначити час проведення заняття, відмінний від заданого викладачем).
Тут може виникнути питання стосовно необхідності введення імовірнісних переходів:
чому б не використовувати детерміновані пра-
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вила взаємодій клітинних автоматів, які, як показано вище, достатньо ефективно оптимізують
розклад? Із аналізу ряду досліджень в області
створення розкладів [4 – 6] можна зробити висновок, що параметр оптимальності розкладу
навчального процесу як багатофакторної функції може мати множину екстремумів, проміжні
точки між якими відповідають структурам розкладів із гіршими параметрами оптимальності.
Таким чином, пошук найбільш оптимального
розкладу серед множини розкладів, які відповідають точкам екстремумів функції оптимальності, може передбачати незначні погіршення
параметрів розкладу. Така ситуація може мати
місце, наприклад, в умовах відчутного дефіциту аудиторій для проведення занять.
Для демонстрації цього розглянемо елементарний приклад оптимізації розкладу для однієї
групи, з якого працюють два викладачі і проводять два заняття на протязі двох днів в одній
аудиторії. Нехай початкове заповнення розкладу має вигляд, наведений на рис. 4.1. Це є приклад нерівномірного навантаження. Наявність
лише однієї аудиторії та групи не дозволяє оптимізувати розклад з використанням детермінованих правил взаємодій клітинних автоматів,
зображених на рис. 1, без уникнення накладок.
При імовірнісних переходах клітинних автоматів існує певна імовірність того, що відбудеться
ряд взаємодій, в результаті яких буде побудовано найбільш оптимальний, з точки зору рівномірності навантаження, розклад (рис. 4.4).
Тут можна привести аналогію з тунельним ефектом у квантовій механіці, коли існує імовірність того, що квантова частинка подолає потенційний бар’єр, володіючи енергією, меншою
за висоту бар’єру.
Для остаточного формування розкладу можна ввести динамічну зміну імовірностей переходів до граничних порогових значень ( p = 0

Рис. 4. Елементарний приклад клітинно-автоматного
асинхронного переходу до найбільш оптимального розкладу (з точки зору рівномірності навантаження) зі здійсненням кроків, які погіршують параметри розкладу.

або p = 1 ), тобто поступовий перехід від імовірнісних до детермінованих правил взаємодій
клітинних автоматів.
На завершення слід зауважити, що випадковий вибір двох клітин для їх взаємодії, в умовах
представлення поля клітинних автоматів у вигляді шестивимірної матриці, є досить неефективним процесом, оскільки матриця є достатньо розрідженою, а отже буде мати місце висока частота вибору порожніх клітин. Таким чином, при реалізації ефективного клітинноавтоматного алгоритму слід або представляти
матрицю у вигляді списку об’єктів з відповідними координатами, або створити окремий масив координат об’єктів, в якому об’єкти групувати за номерами пар, а також створити відповідним чином згрупований масив координат
порожніх клітин. Останній підхід дозволяє
прискорити пошук оптимальної структури розкладу, якщо встановити нерівномірну імовірність вибору об’єктів та порожніх клітин – чим
більший номер пари, тим вища імовірність вибору об’єкта для взаємодії і менша імовірність
вибору порожньої клітини та навпаки. Крім того, слід провести кластеризацію масивів координат на предмет відповідності підмножинам
бажаного часу роботи викладачів та бажаним
аудиторіям для груп.
Аналіз одержаних результатів
Для аналізу роботи програми, що реалізує
клітинно-автоматний алгоритм автоматизованої
оптимізації розкладу було обрано деякий простий тестовий приклад, що має тривіальний
розв’язок. Було розглянуто приклад побудови
розкладу для деякого учбового закладу, в якому
викладають п’ять викладачів та навчаються
п’ять груп студентів. Кожен окремий викладач
викладає для кожної з п’яти груп рівно по одній
дисципліні. Кожна дисципліна передбачає рівно три види занять (лекції, лабораторні роботи
та практичні заняття). Заклад, в якому відбувається навчання містить п’ять навчальних аудиторій, причому всі заняття можуть проводитися
у будь-якій з п’яти аудиторій. Таким чином, задача полягає у створенні розкладу в такому навчальному закладі. В даному випадку очевидно,
що оптимальним буде розклад для кожної з
груп (або викладачів), який передбачає рівно по
три пари на день (достатня кількість аудиторій
та реалізація випадку викладання одним
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Рис. 6. Приклад початкового заповнення розкладу
навчальними елементами

Рис. 5. Блок-схема клітинно-автоматного (КА) алгоритму оптимізації розкладу навчального процесу.

викладачем окремих дисциплін лише для конкретної однієї групи на протязі одного робочого
дня очевидно надає таку можливість).
На рис. 5 наведено алгоритм клітинноавтоматної оптимізації розкладу навчального
процесу у вигляді блок-схеми, який практично
є реалізацією методу Монте-Карло для визначення імовірності обміну вмісту двох обраних
клітинних автоматів.
Початкове заповнення розкладу навчальними елементами було проведено випадковим чином (рис. 6). Тут стовпчики відповідають дням
тижня, а рядки – номерам пар для конкретних
груп. В процесі клітинно-автоматних взаємодій
поле, яке, в даному випадку, відображає елементарний приклад розкладу, набуде оптимального, рівномірного, впорядкованого вигляду (рис.
7).
Окрім перевірки правильності функціонування клітинно-автоматного алгоритму, було
реалізовано спосіб заповнення поля клітинних
автоматів (шестивимірної матриці) навчальними елементами на основі лише двох документів: навантаження викладачів та робочих програм спеціальностей.
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Рис. 7. Приклад оптимізованого розкладу

Ці документи чітко визначають кількість пар
на тиждень того чи іншого виду занять з конкретної дисципліни для конкретного викладача і
враховують можливість об’єднання груп у потоки та розбиття груп на підгрупи. Крім того,
алгоритм заповнення матриці навчальними
елементами враховує бажаний час роботи конкретного викладача та виділяє підмножини аудиторій для конкретних груп (спеціальностей),
дисциплін та видів занять. Це врахування виконується шляхом заповнення деякими числовими значеннями (індексами) відповідних елементів клітинних автоматів у всіх комірках матриці, які відповідають тому чи іншому викладачу та проектуються на задані ним часові
проміжки, а також у всіх комірках матриці, які
відповідають тій чи іншій групі та проектуються на задані для них номери аудиторій.
При аналізі роботи клітинно-автоматного
алгоритму було також проведено порівняння із
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генетичним алгоритмом, реалізованим у роботі
[2]. Було показано, що швидкість пошуку оптимального рішення тривіальних задач складання розкладів програмами, реалізованими на
основі клітинно-автоматних підходів є набагато
більшою за швидкість роботи програм, реалізованих на основі генетичних алгоритмів. Це
пов’язано перш за все з тим, що генетичні алгоритми передбачають багатократну генерацію
різноманітних варіантів розкладу, оцінка їх
глобальних параметрів оптимальності та відбір
найкращих варіантів з подальшою їх модифікацією. В даному випадку можна говорити про
велику кількість „зайвої” роботи при розв’язку
подібних задач генетичними алгоритмами. З
іншого боку, описаний нами клітинноавтоматний алгоритм та його модифікації позбавлений цього недоліку, оскільки з однократно генерованого початкового розкладу, без
аналізу глобального параметру оптимальності,
в результаті клітинно-автоматних взаємодій,
розклад спонтанно та самовільно прямує до оптимального.
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V.V. Zhikharevich, A.I. Zhurat, O.V. Galina. Research and development of algorithm of the automated optimization of educational process scheduling on the basis of probabilistic asynchronous cellular automats
В.В. Жихаревич, А.І. Журат, Е.В. Галина. Исследование и разработка алгоритма автоматизированной оптимизации расписания учебного процесса на основе вероятностных асинхронных клеточных
автоматов
В работе продемонстрированы возможности клеточно-автоматных алгоритмов оптимизации расписаний
учебного процесса. Показано, что наиболее естественной для клеточно-автоматного подхода является шестимерная матрица для хранения учебных элементов и вспомогательной информации. Обоснована необходимость введения вероятностных функций переходов клеточных автоматов. Сделаны выводы относительно
большей эффективности клеточно-автоматных алгоритмов оптимизации расписаний учебного процесса в
сравнении с генетическими алгоритмами.
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ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ
У НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ
Для візуалізації точкових дефектів у напівпровідникових кристалах розроблено програмний
комплекс відновлення об’ємних особливостей кристалу з серії зображень в інфрачервоному
спектрі. В програмному комплексі існує можливість налаштування параметрів розпізнавання та
отримання інформації про кількість дефектів певних груп у вигляді гістограм. Також можна відфільтрувати дефекти конкретної групи у результуючому тривимірному зображенні.
The program complex for point defects visualization at semiconductor crystals has been developed. It was intended for designing of crystal three-dimensional image from the infrared photos series.
In the program complex there is a possibility of recognition parameters adjustment and obtaining the
information of point defects from certain groups in the form of histograms. Also it is possible to filter
the defects of specific group in the outgoing three-dimensional image.

Вступ
На сучасному етапі розвитку технологій задача дослідження точкових дефектів напівпровідникових кристалів є однією з домінуючих,
оскільки вони це основа для створення високоякісного базового матеріалу для детекторів рентгенівського випромінювання. Лише це дозволить досягти найвищої детектуючої здатності
та чутливості пристроїв. При дослідженні структури точкових дефектів у напівпровідникових
кристалах велику допомогу можуть надати засоби комп‘ютерного моделювання. Проте, спеціалізованих програм на ринку практично немає. Тому був розроблений спеціалізований
програмний комплекс який дозволяє моделювати структуру точкових дефектів у напівпровідникових кристалах базуючись на серії зображень в інфрачервоному спектрі.
Для перевірки правильності розпізнавання
інфрачервоних зображень розроблена тестова
програма, що генерує послідовність знімків з
наперед заданою кількістю точкових дефектів.
Отже, метою цієї роботи є: а) побудова тривимірного зображення кристалу базуючись на
серії зображень в інфрачервоному спектрі; б)
комп‘ютерне моделювання структури власних
точкових дефектів CdTe у широких діапазонах
температури та тиску компонентів за допомогою розробленого програмного забезпечення.
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Опис програмного забезпечення
Розроблений програмний комплекс складається з двох частин: розрахунку концентрацій
точкових дефектів у напівпровідникових кристалах та моделюванні структури напівпровідникового кристалу на основі серії інфрачервоних знімків [1].
Розрахунок концентрацій дефектів здійснюється на основі чисельного розв‘язку рівняння
електронейтральності (РЕН) [2]. Дане РЕН можна ввести вручну або використати наявні
конфігураційні файли. Результати розрахунків
виводяться як в числовому так і в графічному
вигляді.
Результати роботи програми можна переглянути, роздрукувати, а також експортувати в
MS Excel.
Крім розрахунку концентрації дефектів, розроблене програмне забезпечення надає можливість промоделювати процес охолодження кристалів CdTe, завантаживши початкові дані
(тиск пари кадмію та температуру) з файлу вхідних даних формату *.xls.
Моделювання структури напівпровідникового кристалу здійснюється на основі серії інфрачервоних знімків, що зберігаються в форматі
*.jpg. Програмний комплекс спочатку проводить розпізнавання дефектів на запропонованих
знімках, а потім будує тривимірне зображення
кристалу [3].
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Програмний комплекс візуалізації точкових дефектів у напівпровідникових кристалах

Рис. 1. Розпізнавання початкових зображень.

Діаграма класів розробленого програмного
комплексу наведена на рис.2.
Програмний комплекс надає засоби для редагування розпізнаного зображення: можна витерти дефекти, що спричиняються нерівностями поверхні та дефекти самого знімку [4]. Проведені зміни можна задіяти до поточного шару
або до всіх розглядуваних шарів, включаючи

Рис. 2. Діаграма класів програмного комплексу.

побудоване тривимірне зображення.
Клас ‘DMSourceLayer’ відповідає за проведення процесу розпізнавання одного знімку для
розрахунку характеристик дефектів. Знімок у
вигляді зображення завантажується з файлу
зберігається в початковому стані у вигляді масиву точок в об’єкті класу ‘DMBuffer’, і є джерелом вхідних даних для проведення операцій
розпізнавання. У процесі розпізнавання використовуються 5 основних алгоритмів: normalize
(контраст), blur (швидке розмиття), unsharp
mask (нечітка маска), filtering (фільтрація по
площі дефекту), threshold (поріг). Процес розпізнавання складається з наступних кроків:
• Нормалізація вхідних даних за рівнями чорного і білого (одноразово під час завантаження з файлу);
• Розмиття точок зображення з заданим радіусом;
• Розрахунок нечіткої маски на основі результату розмиття і оригіналу;
• Фільтрування отриманої маски за концентрацією дефектів на заданій площі;
• Приведення точок маски до білого за заданим пороговим значенням.
Клас ‘DMBuffer’ відповідає за збереження
вхідних, вихідних даних а також даних тимчасового результату кожного кроку розпізнаван-
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ня. Це двовимірний масив однокомпонентних
точок з визначеним типом і розміром. Надає
методи доступу до даних за індексами точок.
Клас ‘DMHeader’ відповідає за збереження
визначених користувачем параметрів розпізнавання. Надає доступ до параметрів всім завантаженим об’єктам класу ‘DMSourceLayer’ в ході процесу розпізнавання. Серед параметрів
розпізнавання використовуються:
• Дільник розміру зображень слоїв. Задає ма
штаб розпізнавання;
•
Радіус розпізнавання. Величина дефектів під час розпізнавання;
• Поріг. Інтенсивність, більше якої точки
приводяться до білого;
•
Радіус фільтрації. Площа сусідніх точок з дефектами що піддається фільтрації.
Клас ‘DMContainer’ відповідає за збереження масиву шарів які беруть участь у процесі
розпізнавання. Він є контейнером для об’єктів
класу ‘DMSourceLayer’. Містить в собі об’єкт
класу ‘DMHeader’ з параметрами процесу розпізнавання який доступний для всіх шарів, що
містяться під час роботи в контейнері, а також
об’єкт класу ‘ViewInterface’ для керування інтерфейсом користувача. Надає методи для завантаження файлів з початковими даними з папки на жорсткому диску і запуску процесу розпізнавання.
Клас ‘ViewInterface’ – це засіб для керування інтерфейсом користувача. Об’єкт даного
класу доступний в будь-якій точці програми.
Надає методи для перемальовування головного
вікна програми з оновленням вихідних даних, і
методи проведення розпізнавання дефектів поточного шару або всіх завантажених шарів. Передбачені методи для керування ‘progress bar’
елементом на головному вікні програми, а також метод для виходу з програми.
Клас ‘DefectSettingsDialog’ відповідає за керування інтерфейсом користувача для редагування параметрів розпізнавання. Це діалогове
вікно з елементами керування. Забезпечує ввід
даних, збереження параметрів розпізнавання в
об’єкті класу ‘DMContainer’ і можливість повторного проведення розпізнавання дефектів
поточного шару або всіх завантажених шарів на
вибір користувача з оновленням головного вікна. Проводить перевірку на вірність введених
користувачем даних. Для керування інтерфейсом користувача використовує об’єкт абстрактного класу ‘ViewInterface’.
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Клас ‘MainWindow’ відповідає за керування
інтерфейсом користувача і є головним вікном
програми. Здійснює вивід результатів розпізнавання на екран. Містить елементи керування
для навігації між результатами розпізнавання
шарів, що беруть участь у процесі розпізнавання. Об’єкт даного класу містить реалізацію інтерфейсу ‘ViewInterface’ для надання можливості керування з усіх частин програми. Зберігає в
собі об’єкт класу ‘DMContainer’ який використовується для завантаження початкових даних з
файлу і забезпечує керування процесом розпізнавання. Містить в собі методи обробки подій
головного вікна програми.
Модуль ‘Main’ є точкою входу в програму.
В ньому під час запуску програми створюється
об’єкт класу ‘MainWindow’ і передається йому
керування програмою.
Тривимірне зображення кристалу, що будується за допомогою розробленого програмного
комплексу надає можливість перегляду кожного конкретного шару. Різні групи дефектів зображуються різним кольором для зручності. Існує можливість вибіркового відображення конкретної групи точкових дефектів, що показано
на рис. 3.
Градація здійснюється за діаметром дефекту. По замовчуванню поділ здійснюється наступним чином: дефекти діаметром до 5 мкм,
від 5 до 20 та більше 20 мкм.

Рис. 3. Відфільтрована група точкових дефектів
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Програмний комплекс візуалізації точкових дефектів у напівпровідникових кристалах

Рис. 4. Побудова тривимірного зображення.

Рис. 5. Вікно налаштування параметрів розпізнавання.

Рис. 6. Гістограма розподілу дефектів у шарах.
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Рис 7. Кругова діаграма

Побудоване тривимірне зображення можна
повертати довільним чином, користуючись
мишкою (рис. 4). Діаметр різних груп дефектів
можна змінити натиснувши кнопку «Настройка». Вікно налаштувань зображено на рис. 5.
В параметрах налаштування також можна
змінити мінімальний розмір дефектів, що розпізнаються та інші важливі параметри розпізнавання.
Розроблений програмний комплекс дає можливість провести статистичну обробку отриманих результатів розпізнавання та побудувати
гістограми розподілу точкових дефектів за діаметром на кожному розглядуваному шарі [5].
На рис. 6 наведена гістограма розподілу точкових дефектів на кожному з 20 розглядуваних шарів. Також можна розглянути кругову
діаграму загальної кількості точкових дефектів
у цілому зразку (рис. 7). На даній діаграмі можна побачити кількість дефектів кожної групи
на всіх розглядуваних шарах в цілому.

дження структури власних точкових дефектів
напівпровідникових кристалів, а також для обробки результатів хімічних експериментів з реальними кристалами CdTe. Можливість отримання тривимірного зображення та статистичний аналіз розподілу дефектів значно спрощує
процес візуалізації та оцінки дефектів у вирощених напівпровідникових кристалах.
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ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТРУКТУРНА ПОБУДОВА
МІСЦЕВИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ
АВТОТРАНСПОРТУ
У роботі проаналізовано параметри, що впливають на рівень забруднення повітря автомобільними викидами, засоби для їх вимірювання та відомі системи екологічного моніторингу. Запропоновано принципи проектування та структурної побудови місцевих автоматизованих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту.
In this paper, authors analyze the parameters affecting the level of contamination by car emissions, the
means for their measurement and known systems of environmental monitoring. The principles of structural design and construction of city systems for monitoring harmful emissions of automobile transport are
proposed.

Вступ
Одним з основних забруднювачів атмосферного повітря є автотранспорт - він вносить до 1/3
в загальний обсяг забруднення атмосфери планети і в кілька разів збільшує концентрацію оксиду
вуглецю в повітрі [1]. Становище погіршується
ще й тим, що автомобiльнi викиди концентруються в приземному шарi повiтря, а саме в зонi
дихання людини [2,3]. У великих містах, де забруднення атмосферного повітря досить суттєве,
помітно знижується його прозорість, що негативно впливає на організм людини.
Для прийняття рішень у галузі екологічного
управління у багатьох країнах світу використовуються автоматизовані системи моніторингу
шкідливих викидів. У цьому напрямку в Україні
було реалізовано кілька пілотних проектів. Зокрема, у рамках виконання проекту «Маріупольська екологічна ініціатива», агентство захисту
навколишнього середовища США надавало допомогу в розміщенні автоматизованих постів контролю навколишнього середовища в м. Маріуполі [4]. За ініціативою Запорізької обладміністрації створюється автоматизована система збору
та обробки екологічної інформації [5]. Дані автоматизовані системи перебувають у стадії розробки робочих проектів та дослідної експлуатації
окремих елементів систем.
У Донецькій області вже декілька років на

ВАТ «Стирол» працює система моніторингу забруднення атмосферного повітря в межах санітарно захисної зони підприємства, яка побудована
на базі зарубіжного обладнання.
Слід зазначити, що відпрацьовані в минулому
принципи проектування та структурної побудови
автоматизованих систем контролю забруднення
атмосферного повітря [6] на сьогодні вже застаріли.
З 2007 року фірмою «Softline» на замовлення
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України ведуться роботи з розробки державної системи екологічного моніторингу [7], проте ці роботи перебувають на стадії розробки технічних завдань. У той же час, за кордоном та у Росії вже функціонують автоматизовані
системи екологічного моніторингу навколишнього середовища [7-12], що є дуже дорогими та
неадаптованими до наших умов. Крім того, більшість сенсорів, з яких складаються зарубіжні
системи, не проходили атестацію в Україні і, відповідно, не мають дозволу на експлуатацію.
У роботі авторами проведено аналіз параметрів, що впливають на рівень забруднення повітря
автомобільними викидами та засобів для їх вимірювання. На основі аналізу відомих зарубіжних
систем екологічного моніторингу запропоновано
принципи проектування та структурної побудови
системи моніторингу шкідливих викидів автотранспорту для роботи у межах міста.
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Мета дослідження
Відомі автоматизовані системи екологічного
моніторингу навколишнього середовища [7-12]
побудовані за різними електрофізикохімічними
принципами, мають різні періоди опитування та
обсяги переданої інформації. Ці системи побудовані на різній елементній базі і містять велику кількість узгоджувальних проміжних пристроїв.
Метою роботи є розробка принципів проектування та структурної побудови місцевих автоматизованих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту, відповідних для українського ринку, недорогих і надійних, здатних виконувати безперервний автоматичний контроль рівня
забруднення повітря автотранспортом.
На досягнення цієї мети направлене рішення
наступних задач:
- аналіз параметрів, що впливають на рівень
забруднення повітря автомобільними викидами,
методів їх оцінки та типів відомих засобів;
- розробка принципів проектування та структурної побудови систем екологічного моніторингу шкідливих викидів автотранспорту для роботи
у межах міста;
- формування вимог до програмного забезпечення систем екологічного моніторингу шкідливих викидів автотранспорту.
Постановка задачі
Аналіз досліджень в галузі екологічного моніторингу навколишнього середовища [1-6] показує, що для створення об’єктивної картини про
стан забруднення повітря автотранспортом необхідні дані про характеристики складу атмосферного повітря, метеохаратеристики, а також інформація про характеристики автотранспорту [1-6].
Для виділення найбільш значимих параметрів
перелічених характеристик проаналізуємо їх детальніше.
1. Характеристики складу атмосферного повітря. Відомо, що основну небезпеку щодо забруднення довкілля i, зокрема, атмосферного повітря
мають відпрацьовані гази, у які входить більше
1000 різних шкідливих речовин, які чинять негативний вплив на людину і довкілля [1]. Основними серед них є: оксид вуглецю (СО), вуглеводнi, канцерогеннi речовини, до яких належать
складнi ароматичнi вуглеводнi полiциклічної будови (основний елемент - найтоксичніший i якого найбiльше, бензопірен – С20Н12), оксиди азоту
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(загальна формула NО), сполуки сірки (основна
сполука - двооксид сiрки SО2), тверді частинки (в
основному сажа, що складається з вуглецю - С),
сполуки свинцю(PbO4).
Вміст токсичних викидів у відпрацьованих
газах двигунів автомобілів наведено в таблиці 1.
Найбільша кiлькiсть викидiв у атмосферу при
спалюваннi палива автотранспортом припадає на
карбон дiоксид, рiвень концентрації якого в атмосферi невпинно зростає.
2. Метеохарактеристики. Основною з характеристик, що відображає фізико-географічні особливості міста та впливає на рівень забруднення
атмосфери є температура повітря. Прямий вплив
на характер забрудненості повітря у місті чинять
також напрям і швидкість вітру, відносна вологість повітря. Зазначених метеохарактеристик
достатньо для того щоб оцінити значення забруднення атмосферного повітря [2,3].
3. Інформація про характеристики автотранспорту. Для задачі моніторингу шкідливих викидів автотранспорту необхідна інформація про інтенсивність транспортного потоку, його склад за
типами транспортних засобів, щільність потоку,
швидкість та затримки руху [2,3].
Отже, виділені параметри є необхідними для
побудови структури даних про результати спостережень шкідливих викидів автотранспорту.
Методи та засоби вимірювання значень
параметрів, що впливають на рівень забруднення повітря автотранспортом
Основними складовими систем моніторингу
шкідливих викидів автотранспорту є засоби, що
дають змогу реєструвати значення, необхідні для
комплексної оцінки стану забруднення атмосфери автотранспортом. До таких засобів відносять:
• сенсор реєстрації шкідливих викидів автотранспорту (газоаналізатор);
• сенсор реєстрації метеопараметрів;
• сенсор детектування автотранспорту.
Розглянемо найпоширеніші методи аналізу
вмісту речовин у повітрі, на основі яких працюють сучасні газоаналізатори.
1. Електрохімічний метод базується на явищі
електрохімічної реакції в електрохімічній комірці, що є ємністю з розчином електроліту та
електродами (анодом і катодом). Схема комірки
електрохімічного сенсора наведена на рисунку
1.
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Принципи проектування та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів…
Таблиця 1. Вміст токсичних викидів у відпрацьованих газах двигунів автомобілів

Компоненти
CO
NOx
СхНу
Бензопірен
Альдегіди
Кіптява

Доля токсичного компонента
Карбюраторні
Дизельні
%
на 1000л палива/ кг %
на 1000л палива /кг
0,5-12,0 до 200
0,01-0,5
до 25
до 0,8
20
до 0,5
36
0,2 - 3,0 25
0,009-0,5
8
до 10
до 0,2
0,001-0,09 до 0,04
1
0,01-1,1
3

Рис. 1 Схема електрохімічної комірки

Газ, що аналізується, вступає в хімічну реакцію з електролітом, який заповнює комірку. У
результаті реакції в розчині виникають заряджені
іони. Між електродами починає протікати електричний струм, пропорційний концентрації компоненту в пробі. Електричний сигнал, що виникає при цьому обробляється електронною схемою сенсора.
2. Хемілюмінесцентний метод. Хемілюмінесценція – явище виділення квантів світла в результаті протікання хемілюмінесцентної реакції.
Для оцінки концентрації речовин в повітрі використовують гомогенної та гетерогенну хемілюмінесценції. До гомогенної хемілюмінесценції
відносяться хемілюмінесцентні реакції, що протікають на розділі двох однакових фаз (наприклад, газ – газ). До гетерогенної хемілюмінесценції відносяться хемілюмінесцентні реакції, що
протікають на межі двох різних фаз (наприклад,
газ – тверда речовина). Хемілюмінесцентний сенсор є підкладкою з фільтрувальної тканини діаметром 25 мм і завтовшки до 1 мм з нанесеним
на неї композиційним розчином. На поверхні сенсора відбувається екзотермічна реакція компоненту (наприклад SO2 або NO2) з окислювачами
композиції, що супроводжується виділенням світла певної довжини хвилі (ефект гетерогенної
хемілюмінесценції). Інтенсивність свічення композиції залежить від концентрації компоненту в
газовій суміші, що вимірюється фотодавачем.
3. Атомно-емісійна спектроскопія (спектро-

метрія, АЕС) або атомно-емісійний спектральний
аналіз - сукупність методів елементного аналізу,
що базуються на вивченні спектрів випускання
вільних атомів та іонів у газовій фазі. Зазвичай
емісійні спектри реєструють в найбільш зручній
оптичній області довжин хвиль від ~200 до
~1000 нм. АЕС – спосіб визначення елементного
складу речовини за оптичними лінійчатими спектрами випромінювання атомів та іонів проби. У
якості джерела світла для атомно-емісійного
аналізу використовують полум'я пальника або різні види плазми. АЕС - найпоширеніший експресний високочутливий метод ідентифікації і кількісного визначення елементів домішок в газоподібних, рідких і твердих речовинах, у тому числі
і у високочистих. Перевагою АЕС, в порівнянні з
іншими методами аналізу, є можливість безконтактного, експресного, одночасного, кількісного
визначення великого числа елементів в широкому інтервалі концентрацій з допустимою точністю при використанні малої маси проби.
У кожного з вищеописаних методів є свої переваги та недоліки. Наприклад, в хемілюмінесцентних сенсорах підкладку з розчином композиції потрібно змінювати з періодичністю від
двох днів до 2-х тижнів (залежить від речовини,
що аналізується). Атомно-емісійна спектроскопія
– це або дуже громіздкі прилади, або компактне,
але дуже дороге обладнання, досить складне в
обслуговуванні. Тому, найкращим варіантом для
місцевих системи моніторингу шкідливих викидів автотранспорту є електрохімічні газоаналізатори.
Сьогодні розроблено досить багато давачів
реєстрації шкідливих викидів автотранспорту як
вітчизняного, так і зарубіжного виробництва
(НВО «Хімавтоматика» (м. Москва), ЗАТ «Екодатчик»
(м.Тула),
НВО
«Аналітприлад»
(м.Смоленськ), ЗАТ «Оптєк» (м. Воронєж), УкрНІІАП (Україна), MonitorLabs (США), Dasibi
(США), Horiba (Японія), Membrapor (Швейцарія)
та ін.).
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Сформуємо основні вимоги, щодо параметрів
сенсорів реєстрації шкідливих викидів автотранспорту, які можуть функціонувати у структурі
систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту:
• визначення низьких концентрацій забруднюючих речовин;
• висока точність і мала похибка вимірювань;
• кількість речовин, які розпізнаються (не менше 5);
• можливість безперервної роботи;
• надійність сенсорів, що входять до складу газоаналізатора;
• середній термін служби сенсорів до наступної
заміни (не менше 1 року);
• малий часовий дрейф показів газоаналізатора;
• компактність;
• низьке енергоспоживання;
• широкий діапазон атмосферних умов, в яких
використовується газоаналізатор;
• невисока вартість газоаналізатора.
Сьогодні більшість сенсорів для реєстрації
метеопараметрів виконуються у цифровому вигляді та забезпечують вимірювання всіх параметрів необхідних для задачі моніторингу шкідливих викидів автотранспорту. Оскільки, кількість
метеопараметрів не є дуже великою, то вибір сенсорів, при проектуванні системи, доцільно здійснювати опираючись на критерій забезпечення
необхідних вимірювальних характеристик (температура повітря, напрям вітру, швидкість вітру,
вологість повітря) в одному приладі з бездротовою технологією передачі даних. При цьому потрібно враховувати, що сенсор постійно буде
знаходитись на вулиці, тому необхідно зважати
на його експлуатаційні параметри. У випадку,
розробки веб-базованих систем екологічного моніторингу потреба у сенсорах реєстрації метеопараметрів відпадає, оскільки, дані про погодні
умови можна отримати з відкритих сервісів погодних умов глобальної мережі Інтернет.
Системи детектування автотранспорту – комплекс пристроїв, призначений для виявлення
транспортних засобів та визначення характеристики їх руху у контрольованій зоні вуличнодорожньої мережі.
У таблиці 3 зведено порівняльні характеристики відомих систем детектування автотранспорту, що можуть бути використані у задачах екологічного моніторингу. Критеріями вибору таких систем для задач екологічного моніторингу є
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експлуатаційно-економічні характеристики, можливості щодо встановлення систем (руйнування
дорожнього покриття, свердління, встановлення
на стовпах), ресурси для обслуговування та характеристики систем. При побудові місцевих системах екологічного моніторингу рекомендується
використовувати системи з відеокамерами та
ультразвуковими радарами. Такі системи розроблені
фірмами
Image
Sensing
Systems
(Autoscope), Iteris (Vantage), Peek, Traficon,
Omron (Silhouette Vision), EIS (RTMS), ASIM та
іншими.
Принципи проектування та структурна
побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту
Автоматизована система моніторингу шкідливих викидів автотранспорту повинна забезпечувати [2-5]:
• збір, накопичення та оброблення інформації
про забруднюючі атмосферу речовини, що є
продуктами викиду відпрацьованих газів автомобiлiв;
• моделювати ситуації, щодо стану забруднення атмосферного повітря;
• прогнозувати забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами автотранспорту;
• визначати внесок основних транспортних
розв’язок у загальне забруднення атмосферного повітря в режимі реального часу;
• оперативні
управлінські
рішення,
від виконання яких безпосередньо залежить
здоров'я і екологічне благополуччя населення.
При створенні місцевої автоматизованої системи моніторингу шкідливих викидів автотранспорту необхідно врахувати весь комплекс накопичених в цьому напрямку позитивних рішень, а
також останні досягнення в галузі передачі, оброблення та представлення вимірювальної інформації.
При проектуванні місцевої системи моніторингу шкідливих викидів автотранспорту у її
структуру необхідно включити наступні елементи:
• пристрої комп'ютеризованого оброблення,
накопичення і систематизації даних про забруднення екосистеми з можливістю оперативного подання інформації, а також прогнозування та прийняття рішень;
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Таблиця 3. Порівняльні характеристики систем детектування автотранспорту

Критерій

Присутність
Підрахунок к-сті
Швидкість
Завантаженість
смуги
Напрям руху
Класифікація ТЗ
Ціна, $
Встановлення

Індуктивні рамки

Індуктивний детекВідео
тор
Параметри автомобілів, які ідентифікуються
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

деякі
+
+
+
+
+
Експлуатаційно-економічні характеристики
200-750
1000-4000
4000-7000
Вирізування асфаГоризонтальне свеСтовпи або спеціальту для рамок
рдління під асфаль- льні наземні констом
трукції

+
ні
3000-4000
Стовпи збоку
проїзної смуги

Високі

Гарантія

-

Присутність, %

75-100

Підрахунок кількості, %
Швидкість, %
Завантаженість
смуги, %

100

99,5

85-95

75 (тільки рухома)
75-85

90-95
95

93-95
95

93-95
95

95
95

Контроль руху

Перехрестя

Стоп лінія, підрахунок к-сті на довгих петлях
Рамки: Never Fail
Loops
Детектори: 3M
(Canoga™), Reno,
EDI, Peek
(Sarasota), Nortech,
Weiss

Середні

+
+
+
+

Затрати в залежності до терміну
служби

Магістралі

Низькі

Ультразвуковий
радар

3-7 років
Точність вимірювання
95-100
75-100

Області застосування
Контроль руху
Контроль руху і визначення ДТП
Стоп лінія, підраху- Стоп лінія, підранок к-сті на довгих
хунок к-сті на довпетлях
гих петлях
Постачальники
Детектор транспорта 3M (Індуктивні
мікродавачи, електроний блок і необходні аксесуари)

• систему передачі інформації через цифрові
канали зв'язку;
• перспективні і надійні бездротові лінії передачі інформації (радіоканали, оптичні канали);
• мікропроцесорні системи попереднього оброблення, запам’ятовування і підготовки до передачі даних, отриманих з первинних перетворювачів вимірюваних параметрів;

Image Sensing
Systems
(Autoscope™), Iteris
(Vantage™), Peek,
Traficon, Omron
(Silhouette Vision)

Низькі

1-2 роки

Контроль руху
-

EIS (RTMS),
ASIM

• сенсори реєстрації шкідливих викидів автотранспорту;
• сенсори реєстрації метеопараметрів;
• сенсори реєстрації характеристик транспортного потоку.
На рисунку 2 наведено структуру місцевої автоматизованої системи моніторингу шкідливих
викидів автотранспорту.
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Рис. 2. Структурна схема автоматизованої системи
моніторингу шкідливих викидів сенсор автотранспорту: х1 ... хn - параметри контролю; 1 - давач з мікропроцесорним блоком; 2 - радіомодем; 3 - комп'ютеризована система оброблення інформації; 4 - персональний
комп'ютер оператора

Контрольовані параметри (х1, ... хn) впливають
на сенсори, що містить блок (1), в якому відбувається первинне оброблення та підготовка інформації для передачі. За запитом комп'ютеризованої системи (3) через радіомодем (2) відбувається
передача інформації про параметри забруднення
атмосферного повітря та характеристики транспортних потоків.
Оброблена інформація зберігається в пам'яті
або передається на персональний комп'ютер оператора (4). Контроль рівня забруднення може вестися як за одним параметром, так і за кількома
(багатопараметричний контроль). При цьому через один радіомодем може передаватися інформація від декількох сенсорів. При перевищенні
рівня допустимого забруднення через радіомодеми (2) система передає сигнал про аварійну ситуацію.
Комп’ютерну систему (3) доцільно виконувати у вигляді віддаленого Web-сервера зі спеціалізованим програмним забезпеченням, що відповідає за оброблення, зберігання і представлення
інформації. Для здійснення цих завдань виділимо
основні функції програмного забезпечення:
• безперервна робота по прийому даних;
• введення, перетворення, зберігання, відображення і оброблення інформації, яка отримується як із засобів контролю, так і та, що зберігається в базі даних;
• формування і видача довідкових даних;
• видача на друк зведень і звітів;
• виконання розрахункових і інформаційних
завдань комплексу;
• організація підтримки баз даних;
• організація інформаційного обміну між комплексом і віддаленими користувачами через
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мережу Інтернет;
• організація інтерфейсу з оператором комплексу;
• забезпечення візуалізації інформації у вигляді
графічних залежностей;
• організація резервного копіювання баз даних;
• захист інформації від несанкціонованого доступу.
Для забезпечення роботи програмного забезпечення доцільно використати наступні
пропрієтарні програмні компоненти:
• операційна система Microsoft Windows
XP/Windows 7;
• система управління реляційними базами даних MySQL для зберігання та представлення
інформації ;
• мова програмування PHP;
• сервер Apache для забезпечення зв’язку між
комп’ютерами і взаємодії з MySQL та мовою
програмування PHP.
Така організація програмного забезпечення
дозволить забезпечити прийом, зберігання, оброблення і представлення інформації в автоматичному режимі та організувати доступ користувачів до інформації по мережі Інтернет.
Запропоновані принципи та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих
викидів автотранспорту дають змогу забезпечити
актуальною і достовірною інформацією, щодо
стану навколишнього середовища, міські управління МНС та відповідні служби екологічного
моніторингу.
Висновки
Інтенсивне зростання кількості автотранспортних засобів за останні десять років призвело до
перевантаження ними дорожньої мережі центрів
великих міст України. Це загострило соціальноекономічні, санітарно-гігієнічні і технічні проблеми, пов’язані зі здоров’ям людей. При такому
значному зростанні автомобільного парку та зміні його структури в Україні виникає багато проблем, пов'язаних із шкідливими для суспільства і
навколишнього середовища наслідками, що супроводжують цей процес.
Одним із перших кроків для вирішення цього
питання повинна бути розробка і введення в дію
нових, більш ефективних засобів спостереження
і контролю за викидами відпрацьованих газів і
величинами інтенсивності дорожнього руху,
особливо у великих містах України.
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Проведено аналіз параметрів, що впливають
на рівень забруднення повітря автомобільними
викидами, засоби для їх вимірювання та відомі
системи екологічного моніторингу. Запропоновано принципи проектування та структурної побудови місцевих автоматизованих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту.
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Р.П. Шевчук, И.Я. Спивак, Т.В. Гончар. Принципы проектирования и структурное построение местных систем мониторинга вредных выбросов автотранспорта
В работе проанализированы параметры, которые влияют на уровень загрязнения воздуха автомобильными выбросами, средства для их измерения и известные системы экологического мониторинга. Предложены
принципы проектирования и структурного построения местных автоматизированных систем мониторинга
вредных выбросов автотранспорта.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ
РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЙ
У статті розглянуто основні статистичні методи аналізу випадкових процесів та проаналізовано можливість їх застосування до задачі побудови комп’ютерезованих систем прогнозування
та моделювання поширення вірусних епідемій.
This paper describes main statistic methods of analyzing random processes and verifies the possibility of them application in viral diseases spreading prospecting task.

Вступ
Задача прогнозування розвитку вірусних
епідемій потребує аналізу залежностей між десятками параметрів випадкового процесу та сотнями можливих джерел впливу на цей процес.
Залежності носять недетермінований характер і
тому моделювання потребує застосування статистичних методів аналізу випадкових процесів. Значна частина інформації, що впливає на
перебіг захворювання та його поширення є
прихована від спостереження. Це вносить багато труднощів у процес прогнозування.
На сьогодні розроблено багато методів статистичного аналізу, які дозволяють працювати
з частково невизначеними чи розмитими процесами.
Постановка задачі
Моделювання розвитку епідемій необхідне в
галузі епідеміології для адекватного прогнозування швидкості та масштабів поширення захворювання, а також для розробки комплексу
запобіжних заходів.
На поширення захворювання в містах та на
території країни впливають сотні факторів. Багато з них не піддаються безпосередньому спостереженню чи вимірюванню, інші носять статистичний характер. До того ж досліджувана
система включає мільйони об’єктів (переносників захворювання, здорових осіб, хворих та
одужуючих), що не дозволяє повністю земулювати цю систему навіть при сучасних обчислювальних потужностях комп’ютерів. Тому для
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моделювання доцільно застосовувати статистичні методи аналізу випадкових процесів. Вони
дозволяють шукати залежності між сотнями чи
навіть тисячами параметрів (залежно від методу) та з високою імовірністю адекватно моделювати випадковий процес, використовуючи
всього декілька параметрів.
Розроблено десятки методів статистичного
аналізу та сотні їх варіантів і модифікацій. Завданням цієї статті є аналіз основних з них та
оцінка можливості застосування до задачі побудови комп’ютерезованих систем прогнозування та моделювання поширення вірусних
епідемій.
Основний матеріал
1. Кореляційно-регресійний аналіз
Кореляційний аналіз був розроблений К. Пірсоном і Дж. Юлом. Він відноситься до методів
статистичного аналізу взаємозв’язку декількох
ознак випадкового вектора. [1].
Найпростішим варіантом задачі, що вирішується кореляційно-регресійним аналізом є задача пошуку залежності між 2 ознаками випадкової величини: X та Y. У загальному залежність
між факторами може мати довільний характер і
це становить основну проблему методу. Передбачається задання форми залежності експертним шляхом, а сам метод визначає коефіцієнти
функції y=f(x), яка максимально точно описує
досліджувану статистичну величину. При цьому задається критерій оптимізації шуканої функції.
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Найчастіше в природі зустрічаються лінійні
залежності, чи наближені до них. Залежність є
лінійною, якщо ознаки випадкової величини
мають нормальний розподіл, який дуже часто
зустрічається в природних процесах. Епідеміологія не є винятком і це дозволяє застосовувати
лінійну функцію регресії для опису залежностей в розвитку епідемій. Таким чином, застосування кореляційно-регресійного аналізу в епідеміології часто буде зводитись до пошуку набору коефіцієнтів ai функції
r

y = ∑ ai xi + a r +1

(1)

i =1

що описує (r+1)-вимірну випадкову величину
(x1 , x 2 ,..., xr , y ) згідно визначеного критерію
оптимізації. За такий критерій часто обирають
мінімізацію суми квадратів відхилень випадкової величини від функції f:

∑ (y
N

j =1

− f (x1 , x 2 ,..., x r )) → min
2

j

(2)

Такий критерій отримав назву методу найменших квадратів (МНК). Його значення завжди має невід’ємне значення. МНК забезпечує
хорошу відповідність результуючої функції випадковій величині і дозволяє досить легко виконувати математичні операції та оптимізацію
параметрів функції f. Розв'язання задачі МНК
було розпочато у працях Лежанра (1805), Гаусса (1809) та Маркова (1904). Відтоді теорія
МНК суттєво розвинулася, а завдяки комп'ютерним технологіям стало можливим виявляти та
описувати статистичні зв'язки за допомогою
широкої гами моделей (лінійних та нелінійних).
При пошуку лінійних залежностей в даних
потрібно пам’ятати, що пряма (y(x)) та зворотна
(x(y)) залежності будуть мати різні залежності
регресії [2].
Неважко показати, що для 2-вимірної випадкової величини (r=1) коефіцієнтами лінійного
рівняння регресії (1), оптимізованого за (2) будуть:

a1 =

S xy
S xx

(3)

a 2 = y − a1 x

(
= ∑ (x

)
− x )(y

S xx = ∑ x j − x
j

S xy

j

j

2

(4)
j

−y

)

(5)

x, y - середні значення ознак випадкової величини.
Якщо ставиться завдання пошуку не форми
залежності випадкових величин, а сили цієї залежності, то її визначають, обчисливши модуль
коефіцієнта кореляції між двома спостережуваними параметрами [2]. Коефіцієнт кореляції rij
змінюється від -1 до 1. Недоліком такого методу оцінки сили зв’язку є його відсутність у симетричних відносно залежної величини функцій.
Рисунки 1 і 2 показують типи залежностей
та значення коефіцієнта кореляції для них:
Серед нелінійних функцій регресії важливе
місце посідають [2]:
• параболічна Y = a 0 + a1 X + a 2 X 2 (6)
• кубічна Y = a 0 + a1 X + a 2 X 2 + a3 X 3 (7)
• степенева

Y = a 0 X a1

• гіперболічна

Y = a0 +

a1
X

(8)
(9)

Кореляційно-регресійний аналіз дозволяє з
великою імовірністю правильно виявити прості
залежності в даних, а також оцінити їх силу.
Недоліком методу кореляційно-регресійного
аналізу є необхідність наперед задавати форму
шуканої залежності, а також неможливість гарантовано уникнути помилки (завжди існує
імовірність виявлення хибної залежності між
насправді незалежними величинами). Крім того, пошук залежностей складної структури, в
які входить не одна компонента впливу, є складною обчислювальною задачею, яка до того ж
не завжди може мати математичне вирішення.
Застосування кореляційно-регресійного аналізу в епідеміології доцільне для пошуку основних компонент залежностей, інтерполюючи їх
простими функціями регресії, описаними вище.
За отриманими результатами можна продовжувати аналіз залежностей в неавтоматичному
режимі, якщо вони описуються недостатньо точно.
2. Факторний аналіз
Факторний аналіз довгий час розвивався, як
метод психології і отримав багато корисних застосувань в цій науці. Але в останні десятиліття
з’явилось багато інших галузей, в який факторний аналіз дає хороші результати [2].
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Рис. 3. Приклад зв’язку факторів зі змінними.

Рис. 1. Приклад побудови прямої регресії для залежностей y(x) та x(y) для однієї і тієї ж2-вимірної випадкової величини.

Основна ідея методу полягає у виділенні
“факторів”, що впливають на спостережувані
змінні, Але не піддаються безпосередньому вимірюванню. Кожен фактор впливає на одну чи
більше змінних.
Вихідні дані можна представити у вигляді
матриці Y, що описуватиме значення всіх змінних в кожному спостереженні. Факторний аналіз ґрунтується на аналізі матриці коефіцієнтів
кореляції змінних yi:

 r11

r
R =  21
M

r
 m1

L r1m 

r22 L r2 m 
M O r2 m 

rm 2 L rmm 
Очевидно, що rii = 1, ∀i = 1, m і те, що матr12

риця симетрична відносно головної діагоналі. З
матриці R шляхом різноманітних припущень
отримують матрицю Rh, що відрізняється від R
діагональними елементами, які називають узагальненнями.
Основою факторного аналізу є розклад матриці Rh на складові, що пов’язують фактори зі
змінними:

Rh = ACA'θ

Рис. 2. Приклади значень коефіцієнта кореляції для
різних типів 2-вимірних випадкових величин.
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(10)
Тут A – матриця коефіцієнтів регресії факторів по змінних і вона визначає факторні навантаження, C – матриця коефіцієнтів кореляції
між факторами, A’ – транспонована A. Якщо
виділено r факторів впливу на m спостережуваних змінних, то матриця A матиме розміри
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m × r , а матриця С – r × r . Задача зводиться до

ний момент часу). Взагалі час теж можна віднести до одного з вимірів простору, але він часто
має важливе значення в системі і фізичний
зміст. Тому час виділяється окремо.
Найпростіший варіант Марківських процесів
– дискретні в часі та просторі. Вони мають застосування, якщо система має зліченний фіксований (незмінний в часі) набір можливих станів
X = (x1 , x 2 ,K , x n ) та імовірнісних переходів
між ними:

пошуку матриць A та C.
В загальному алгоритм факторного аналізу
можна показати у вигляді послідовності кроків,
кожен з яких стикається з проблемами оцінки
тих чи інших значень для переходу до наступного етапу. Вирішення цих проблем породило
багато різновидів факторного аналізу, адаптованих до тієї чи іншої науки (детальніше про
методи вирішення цих проблем та результати,
які ці підходи дають описано в [2, 3]). Для епідеміології
немає
конкретних
методик
розв’язання проблем факторного аналізу, які б
забезпечували високу достовірність результатів. Розробка таких методик та обгрунтування
їх доцільності потребує років досліджень та
впроваджень.
Факторний аналіз дозволяє виявити приховані фактори, що впливають на досліджувані
величини, але не дає жодних припущень про те,
що це за фактори. Задача визначення реальних
відповідників цим математичним факторам повністю лягає на плечі дослідників та експертів.
У психології такий метод повністю виправданий, але застосування його в більш точних галузях науки часто не виправдане і не дає очікуваних результатів. Ще однією проблемою є велика кількість припущень та експертних оцінок
у ході виконання процедур факторного аналізу.
До сьогоднішнього дня не створено методів, що
математично оцінили б доцільність та імовірність помилки при застосуванні факторного
аналізу, але практичні результати у низці галузей забезпечують факторному аналізу важливе
місце в ряді статистичних методів.
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j =1

Стани системи можна зобразити вершинами
графа, а можливі переходи – ребрами з вказанням імовірності переходу.
Можна помітити, що у процесі, зображеному на рис. 4, при попаданні системи в стани x1
та x5 система не може з них вийти і залишається
в цьому стані назавжди. Такі стани називаються
поглинаючими. Задачею, яку вирішує моделювання за допомогою Марківських процесів, є
знаходження імовірності перебування системи
у визначеному стані в деякий момент часу ti.
Ефективно вирішувати цю задачу дозволяє
рівняння Колмогорова-Чепмена для опису ймовірностей переходу з стану i в j за k кроків:
n

∀m ∈ N : pij (k ) = ∑ pil (m) ⋅ plj (k − m)

(12)

l =1

У матричній формі це рівняння має простіший запис:
(13)
∀m ∈ N : P ( k ) = P ( m ) ⋅ P ( k − m )

p32
p21

p 22

p1n 

p2n 
.
M 

p nn 

∀i : ∑ p ij = 1

Марківські процеси дозволяють моделювати
широкий спектр імовірнісних систем. Існує декілька основних типів Марківських процесів:
дискретні, неперервні в часі, неперервні в часі
та просторі (під простором розуміють простір
змінних, що описують стан системи у визначе-

X1

L

При цьому перехід з одного стану в інший в
будь-який момент часу має ту ж імовірність.
Також система не може перейти у невизначені
стани, чи здійснити перехід, не позначений в
матриці. Тому виконується рівність:

3. Марківські процеси

p11

p12

p55

p43
X3

p34

X4

p45

X5

Рис. 5. Приклад зображення Марківського процесу у вигляді графа.
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О.Ю. Пшеничний

∀i, j = 1, n : lim ( pij (k )) = p j
k →∞

(15)

Для неперервних Марківських процесів вводиться додаткова термінологія та теорія. Наприклад, для неперервності часу опис процесу
здійснюється за допомогою Пуассонівського
потоку подій, що через випадкові інтервали часу генерує події (переходу зі стану в стан). Для
неперервних у просторі процесів також вводяться додаткові поняття. Детальніше з цими
методами можна ознайомитись в [4, 5, 6]. Але
загальна теорія і формули залишаються практично без змін.
Марківські процеси дозволяють моделювати
процеси, що мають фіксовані імовірності переходу зі стану в стан, але їх опис та застосування
значно ускладнюються при появі багатьох неперервних вимірів простору станів (які наявні в
галузі прогнозування розвитку епідемій), а також при невизначеностях, наявних в ймовірностях переходів між цими станами.
4. Байєсівські мережі
Байєсівські мережі описують як граф подій
та умов, що їх спричиняють з імовірнісними
переходами і на перший погляд можуть здатись
схожими на Марківські процеси. Але між цими
двома методологіями є принципові відмінності.
Байєсівські мережі є статичними (не передбачається перехід системи зі стану в стан, та й
самої системи не виділяється), імовірності перебування системи в станах є заданими, а імовірності деяких залежностей – невідомими. Відповідно, задачею, що вирішується, є пошук
невідомих імовірностей.
На рисунку 5 зображено приклад Байєсівської мережі для ідентифікації захворювання пацієнта за симптомами (імовірності вибрані довільно).
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Якщо в системі задати імовірності перебування в кожному з станів в момент часу t0 у вигляді вектора S = (s1 , s 2 , K , s n ) , то імовірність
перебування системи в момент часу tk у станах
описуватиметься вектором:
Z k = S ⋅ P (k ) = S ⋅ P k
(14)
Якщо система не має поглинаючих станів,
то при збільшенні кількості кроків k імовірності
переходу з одного стану в інший за цю кількість кроків прямує до деякої імовірності, що
називається фінальною:

Кашель

Знімок легенів

Рис. 5. Приклад Байєсівської мережі

Основу Байєсівських мереж складає формула Байєса [7]:

P( A | B ) =

P ( A) ⋅ P (B | A)
.
∑ P(A j )P(B | A j )

(16)

j

За формулою (16) та схемою на рисунку 5
можна, наприклад, порахувати імовірність захворювання на грип, якщо хворий кашляє:

P (грип | кашель ) ≈ 0.92

Байєсівські мережі широко застосовуються в
медицині, навчанні нейронних мереж, обробці
зображень, космічній та військовій промисловості, у фінансовому секторі та економіці [8].
Застосування в епідеміології також доцільне і
дозволяє вирішити багато проблем, пов’язаних
з невизначеністю чи складністю безпосереднього вимірювання багатьох параметрів процесу розвитку захворювання.
Висновки
У даній статті розглянуто основні статистичні методи аналізу та моделювання випадкових
процесів. Розглянути всі методи в рамках цієї
статті звісно ж неможливо, та й не доцільно.
Подана інформація дозволяє визначити підходи, закони та методи опису випадкових процесів, пов’язаних з аналізом та прогнозуванням
розвитку вірусних епідемій, а також вимоги до
створення ком’ютеризованих засобів, зокрема
програмного забезпечення, для моделювання
вказаних процесів.
Застосування кореляційно-регресійного аналізу дозволить виявити характер залежностей
[9] в даних про минулі епідемії та за цими залежностями побудувати прогноз розвитку нових спалахів епідемії. Ускладнення може становити постійна зміна вихідних умов і їх вплив
на розвиток захворювання.
Доцільність використання факторного аналізу поки під сумнівом, оскільки не можна вва-
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жати, що всі дані, наявні при аналізі, чи хоча б
значна їх кількість є результуючими (результатом є тільки опис розвитку епідемії). До того ж,
результатом застосування факторного аналізу є
виділення факторів впливу на параметри випадкового процесу, без пояснення їх фізичної
природи та відповідників. Це не наближає до
відповіді на питання про природу, тип епідемії
та можливості її поширення. Хоча, не варто
применшувати можливості факторного аналізу
та повністю відкидати його застосування – він
може бути доцільним у прогнозуванні виникнення епідемій (ця задача має багато параметрів, які на сьогодні адекватно не пояснюють
причини появи спалахів захворювань, але можуть мати спільні причини та чинники впливу).
Неперервні в часі та просторі Марківські
процеси мають достатнє математичне забезпечення для аналізу та прогнозування епідемій.
Проблемами є масштаби застосування та кількість параметрів, які вимагають величезних обчислювальних ресурсів, а також – невизначеність чи розмитість багатьох імовірностей переходів системи.
Байєсівські мережі – хороший апарат для
виявлення причин процесів та явищ, аналізу
даних та визначення невідомих параметрів імовірнісного процесу. Але застосування їх для
прогнозування неперервних процесів можливе
тільки в поєднанні з іншими методами.
Як бачимо, математичний апарат аналізу
статистичних процесів досить різноманітний і
потужний, але має чимало проблем та обмежень застосування. Кожна задача потребує свого вирішення цих проблем та визначення набору методів розв’язання. Так і прогнозування

поширення вірусних епідемій важко здійснити,
використовуючи єдиний метод – необхідно поєднати всі можливості статистичних методів
аналізу.
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ВИДІЛЕННЯ ПРОЕКЦІЙ ПУХЛИН НА КТ-ЗОБРАЖЕННЯХ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО КЛАСИФІКАТОРА
Пропонується спосіб сегментації КТ-зображень на підставі вейвлет-перетворення.
Розглянуте виділення границь, а також бінарізація із застосуванням ознак текстури й
нейромережевого класифікатора. Виконано аналіз результатів, надані пропозиції щодо їх
застосування, означені напрямки подальших досліджень.
A way to CT image segmentation based on wavelet transform is proposed. Edge detection as well
as binary image creation using texture features and neural classifier is reviewed. The results have been
analyzed and their application and direction of further researched have been proposed.

Вступ
У нашій країні, а особливо в промислових
регіонах, з кожним роком екологічна ситуація,
що ускладнюється, призвела до росту кількості
онкологічних захворювань серед населення.
При цьому оцінка стану онкологічного хворого,
від якої залежить ухвалення рішення про оперативне лікування, має найчастіше першорядну
важливість. Як показала лікувальна практика
[1] співвідношення об'єму метастатичних пухлин і об'єму первинної пухлини є важливим показником для виконання прогнозування результату операції. При цьому об'єктивність і точність виконання цієї оцінки багато в чому визначає якість і тривалість життя пацієнта. Для
діагностики пацієнтів у лікарнях, а також у діагностичних і протипухлинних центрах широко
використовується комп'ютерна томографія (КТ).
Обстеження людини із застосуванням комп'ютерного томографа передбачає одержання серії
зрізів – зображень, отриманих методом рентгенографії за допомогою одного або декількох
рентгенівських випромінювачів і масиву сенсорів. Комп'ютерна томографія внутрішніх органів людини завоювала свою популярність завдяки інформативності, досить низкою інвазивності й достатньої швидкості обстеження. При
цьому більшість сучасних томографів, наявних
у медичних установах, оснащені програмним
забезпеченням, що дозволяє виконувати елементарні операції з обробки зображень, для візуалізації об'єктів при обстеженнях із застосуванням контрастної речовини. Однак аналіз нада98

ваних функцій показав, що кількісна оцінка форми й об'єму об'єктів не проводиться. Така функція відсутня навіть у програмному забезпеченні сучасних томографів відомих фірмвиробників, таких як Siemens і General Electric,
якими оснащені великі лікувальні установи.
При цьому означені операції можуть виконуватися автоматично, і можуть бути реалізовані на
рівні КТ-апарата або автоматизованого робочого місця лікаря. Щоб одержати необхідну для
діагностики оцінку об'ємів первинної й метастатичної пухлин необхідно в першу чергу виділити ці новотвори й побудувати їхні тривимірні
геометричні моделі. Для побудови тривимірної
моделі первинної пухлини з метою подальшої
оцінки її об'єму необхідно мати геометричні
моделі всіх проекцій досліджуваного об'єкта на
кожний зріз. Тому першорядною задачею, яку
необхідно розв'язати, є сегментація зрізів з метою виділення на кожному з них пухлини й визначення координат точок її контуру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Розв‘язанню задачі сегментації зображень,
отриманих методом комп'ютерної томографії
(далі по тексту КТ-зображень), присвячено велику кількість статей, наукових праць і книг, а
також проведено велику кількість досліджень.
Існують розробки, засновані на градієнтних методах із граничним обмеженням, найчастіше
зустрічаються роботи, на основі методу вододілу [2], на використанні деформаційних моделей
[3], зокрема, методів активних контурів.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Т. 1. Вип. 1. Комп’ютерні системи та компоненти

Виділення проекцій пухлин на КТ–зображеннях із застосуванням нейромережевого класифікатора

Однак усі ці методи враховують тільки здатність тканин поглинати рентгенівське випромінювання, тому що вони базуються на аналізі
яскравості точок зображення. При цьому вони
дуже чутливі до контрасту й не враховують відмінності в структурі тканин, які можуть бути
корисні для відділення на зображенні пухлини
від здоровіших тканин органу при частковім
заміщенні або від інших органів.
У багатьох роботах показано, що відмінності
в структурі тканин приводять до зміни текстури
на їхньому зображенні. Із цього випливає, що
для виконання сегментації зображення з урахуванням видозміненої структури тканин необхідно використовувати текстурні ознаки. Такий
підхід буде актуальний для КТ-зображень,
отриманих у результаті діагностики без уведення контрастної речовини.
У цей час існує досить багато методів розрахунків ознак текстури. Багато які з них засновані на статистичному підході [4], [5] або на аналізі зображення в частотній області [6], [7] за
допомогою математичного апарату Фур'є або
вейвлет-перетворення. При цьому більшість
досить чутливі до розміру використовуваного
вікна, а ті, що засновані на перетворенні Фур'є
до того ж недостатньо добре відтворюють локальні особливості текстури зображення. Як
показано в [7] вейвлет-аналіз дозволяє добре
враховувати локальні особливості зображення,
тому сегментація КТ-зображень може бути досить ефективно виконана з його допомогою.
Такий висновок підтверджують результати
[8], однак є ряд труднощів, зумовлених з неможливістю врахувати вплив ознак на кінцевий
результат через застосований класифікатор з
Евклідовою метрикою. Запропонованими шляхами усунення зазначених недоліків є застосування більш досконалих методів класифікації,
пошук працюючого щонайкраще материнського
вейвлета, а також ортогоналізація простору
ознак.
Постановка задачі.
Одним з ефективних сучасних методів класифікації, які можуть бути застосовані для сегментації КТ-зрізів, є нейронні мережі. Вони
мають різні архітектури й призначення. Таким
чином, для виконання сегментації потрібно розв'язати наступну задачу: вибрати архітектуру
нейронної мережі, яка дозволить найбільше точно виконувати класифікацію текстур з метою

сегментації зображення. Для цього необхідно:
− вибрати тип перетворення;
− визначити параметри перетворення, такі як
материнський вейвлет, розмір апертури й необхідна кількість рівнів розкладання;
− визначити множину ознак текстури для виконання класифікації;
− навчити нейронні мережі, що мають різні
топології, придатні для розв'язку задачі класифікації;
− оцінити ефективність сегментації тестових
зображень за допомогою кожної з нейронних
мереж.
Опис методів розв'язку задачі.
Існує кілька видів вейвлет-перетворення:
безперервне, дискретне, діадне (dyadic) і пакетне перетворення. Кожний вид перетворення має
низку особливостей, що визначають його область
застосування.
Діадне
вейвлетперетворення, уперше запропоноване Маллатом
[9], є більш швидким варіантом дискретного
перетворення й може бути застосоване для аналізу зображень. Як показано в роботі [7] алгоритм
обчислення
діадного
вейвлетперетворення, запропонований Маллатом може
застосовуватися для пошуку границь об'єктів на
зображенні. Такий підхід обґрунтований наступними міркуваннями:
− діадне вейвлет-перетворення дозволяє виділити досить інформації з області високих
частот, і при цьому не має надмірності безперервного перетворення;
− вейвлет-перетворення дозволяє виконувати
пошук границь з використанням багатомасштабного представлення дискретного сигналу.
Для пошуку границі досить часто застосовують вейвлет Маллата й згладжування результату за допомогою гауссіана для боротьби з
дрібномасштабним шумом. Базисні функції
вейвлет-перетворення у цьому випадку мають
вигляд, показаний у формулі (1):

ψ1 ( x, y ) = −

ψ 2 ( x, y ) = −
На

кожному

−

x
2πσ

4

e
−

y
4

2πσ
кроці

e

(x2 + y2 )
2σ 2

;

(1)

(x2 + y 2 )
2σ 2

.

алгоритму

вейвлет-
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перетворення застосовується окремо до рядків і
стовпців зображення, за аналогією з обчисленням градієнта у вертикальному й горизонтальному напрямку. У результаті будуть отримані
два відфільтровані зображення Ws1 f ( x, y ) й
Ws2 f ( x, y ) , за якими можна розрахувати простір модулів перетворення
M s f ( x, y ) = Ws1 f ( x, y ) 2 + Ws2 f ( x, y ) 2

(2)

і простір фаз

Θ s f ( x, y ) = arctg

Ws2 f ( x, y )

.
(3)
Ws1 f ( x, y )
Згідно [7], точку вважають приналежною до
границі об'єкта, якщо відповідне їй значення
простору модулів більше двох інших значень у
напрямку градієнта, який можна визначити виходячи з розрахованого простору фаз (3).
У [8] проведено дослідження можливості застосування даного методу до сегментації КТ
зображень. Явним недоліком такого підходу є
те, що він виявляє не всі перепади, а лише ті,
які мають високу амплітуду. У результаті границя двох досить близьких за яскравістю областей буде загублена. Для подолання такого недоліку досить обробляти не все зображення, а
тільки область інтересу, яку вкаже лікар. У
цьому випадку пропонований спосіб визначення контурів набагато більш ефективний за відомі градієнтні методи, тому, що неправильних
контурів буде набагато менше. Однак він всетаки не дає задовільних результатів у випадках,
коли пухлина частково заміщає або витісняє
здорові тканини, які незначно відрізняються за
щільністю, але мають іншу структуру. Тому для
сегментації необхідно задіяти додаткові ознаки.
На підставі вищесказаного пропонується використовувати для обчислення ознак текстури
два перші рівні вейвлет-розкладання вихідного
зображення. Така кількість обрана, тому що в
роботі [11] показане, що подальше збільшення
кількості рівнів розкладання недоцільно у виді
незначного внеску енергій високочастотних
складових в ознаки текстури. Таким чином,
схема виконання перетворення вихідного зображення буде мати вигляд, показаний на рисунку 1, де Ai – низькочастотний простір розкладання, Hi, Vi, Di – відповідно, горизонтальний,
вертикальний і діагональний простір деталей.

100

Рис. 1. Схема виконання вейвлет-перетворення
вихідного зображення.

Для обчислення ознак пропонується на початковому етапі розрахувати енергії просторів
вейвлет-сигнатур (4), отриманих у результаті
двовимірного дискретного перетворення
1 M M
k
S ik =
∑ ∑ Wi f ( x, y ) ,
(4)
2
M x =1 y =1
де Wik f ( x, y ) - k-й простір, отриманий на i-му
рівні розкладання. Індекс k визначає, який із
просторів A, H, V або D буде використано в розрахунках. M – розмір апертури.
Уже на підставі отриманих енергій розраховують ознаки текстури зображення. У роботі
пропонується використовувати набір з 9 ознак:
1. Відношення енергії низькочастотного
простору W21 f до суми енергій високочастотних просторів W12 f , W13 f , W14 f , W22 f , W23 f
і W24 f :
S 12
F1 = 2
.
(5)
S1 + S13 + S14 + S 22 + S 23 + S 24
2. Оцінка математичного очікування діагональних високочастотних просторів W14 f

і

W24 f
F2 =
F3 =

1 M M
2

4
∑ ∑W1 f ( x, y ) ,

M x =1 y =1

(6)

1 M M

4
∑ ∑W2 f ( x, y ) .
M 2 x =1 y =1

3. Оцінка дисперсії діагональних високочастотних просторів W14 f і W24 f
F4 =

F5 =

1 M M
2

4
2
∑ ∑ (W1 f ( x, y ) − F2 ) ,

M x =1 y =1

1 M M

4
2
∑ ∑ (W2 f ( x, y ) − F3 )
2
M x =1 y =1

(7)
.
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4. Оцінка ентропії Шеннона горизонтального й вертикального високочастотних просторів
розкладання першого рівня. Оскільки всі обчислення після перетворення вихідного зображення проводять з дійсними числами, то замість ентропії варто використовувати її оцінку,
що обчислюється за формулою (8):
M M

F6 = − ∑ ∑W12 f ( x, y ) 2 log(W12 f ( x, y ) 2 ) ,
x =1 y =1
M M

F7 = − ∑ ∑ W13 f ( x, y ) 2 log(W13 f ( x, y ) 2 ) .
x =1 y =1

(8)

5. Оцінка математичного очікування низькочастотного простору першого рівня розкладання, W11 f
F8 =

1 M M
2

1
∑ ∑W1 f ( x, y ) .

M x =1 y =1

(9)

Ознака F8 несе в собі інформацію про середню інтенсивність згладженого зображення.
6. Середня яскравість пікселів в апертурі
F9 =

1 M M

∑ ∑ f ( x, y ) .
M 2 x =1 y =1

(10)

До набору ознак додана середня яскравість
пікселів в апертурі з міркувань лікарядіагноста: велику кількість інформації несе в
собі щільність тканини, тому що щільність органів коливається в дуже невеликих межах, а
виділення границь проекції метастатичних пухлин взагалі може бути проведене на підставі
яскравості.
Для класифікації текстури за заданими ознаками пропонується досліджувати нейронні мережі з архітектурами, що ефективно застосовуються для класифікації. До них відносять персептрон, мережу прямого поширення, рекурентну мережу Елмана [12]. Вибір саме нейромережевого класифікатора обумовлений результатами, отриманими в роботі [8], де показано, що
даний набір, по-перше, є надлишковим, а, подруге, ознаки в різній мірі впливають на результат, і тому необхідно, як мінімум, виконати
зважування цих ознак. А, як відомо, модель формального нейрона автоматично забезпечує
зважування ознак, які подаються у вигляді вхідних векторів.

Експериментальні дослідження й аналіз
результатів.

Сегментацію КТ-зображень з використанням
запропонованих ознак проводили наступним
чином. Відібрано три серії зображень, 131, 42 і
132 відбитки, отримані з урологічного відділення Донецького обласного протипухлинного
центру й з Інституту невідкладної й відбудовної
хірургії АМН України ім. В.К. Гусака. Вихідна
інформація зберігається у форматі DICOM, при
цьому зображення мають 2054 градації яскравості й розмір 512х512 пікселів. Для кожного
зображення обчислювалося дискретне двовимірне вейвлет-перетворення з використанням часто застосовуваного материнського вейвлета Добеши D4 і апертури розміром 32х32 пікселі.
Для формування навчальної вибірки проводили розрахунки ознак за формулами (4)-(10)
для області зображення, яку лікар-експерт виділив на зрізі як приналежну проекції пухлини,
що замістила бруньку пацієнта. Таким чином,
для кожної точки цієї області була отримана
множина значень ознак F{F1, F2,…, F9}. Аналогічний набір ознак був розрахований для областей, що не належать пухлини. Об'єм вибірок
склав по 50 апертур для кожного випадку. Так
був сформований набір навчальних вхідних векторів. Вихід кодувався множиною C{0, 1}, де
нульове значення відповідає тканинам, які не є
пухлиною, а 1 – пухлини. У результаті був
отриманий навчальний набір даних, що складався із вхідної матриці 9х100 (100 векторів по 9
ознак) і вихідної 1х100 (100 векторів по 1 значенню). На даному наборі навчалися нейронні
мережі з описаною вище архітектурою.
При навчанні для оцінки продуктивності
нейронної мережі використовували сумарноквадратичну функцію оцінки помилки (SSE),
максимальне число епох навчання було обмежено значенням 5000, цільова помилка була
прийнята рівна 0,1. Після виконання навчання
нейронної мережі виконували розрахунок ознак
для тестового зображення і його подальшої сегментації за допомогою кожної досліджуваної
нейронної мережі.
Слід зазначити, що результат сегментації
томографіних зображень за допомогою одношарового персептрону далі у статті не розглянуто, тому що детальний розгляд отриманих за
допомогою такої мережі сегментованих зображень надалі виконувати недоцільно. В цьому
випадку результат виявився настільки поганим,
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що на бінарних зображеннях не були навіть виділені внутрішні органи.
Більш докладні дані про структуру досліджених нейронних мереж та спосіб навчання

представлені в таблиці.
Результати сегментації показані на рис. 2.

Таблиця. Структура досліджених нейромережевих класифікаторів
Архітектура
Число нейронів
Активаційна
Активаційна
Функція
мережі
в асоціативному функція
функція вихідного навчання
шарі
асоціативного шару шару
Одношаровий
Градієнтне
Граничне
персептрон
зворотне
обмеження
поширення
Багатошаровий
Логістична
Градієнтне
персептрон
20
сигмоідальна
Лінійна
зворотне
поширення
Мережа
Зворотне
Логістична
Логістична
прямого
поширення
20
сигмоідальна
сигмоідальная
поширення
ЛевенбергаМарквардта
Мережа
Сигмоідальний
Зворотне
прямого
Логістична
гіперболічний
поширення
20
поширення
сигмоідальна
тангенс
ЛевенбергаМарквардта
Мережа Елмана
Сигмоідальный
Градієнтне
20
гіперболічний
Лінійна
зворотне
тангенс
поширення

б)

а)

г)

в)

д)

Рис. 2. Зразок вихідного зображення й результати його сегментації за допомогою досліджених нейронних
мереж: а) вихідне КТ зображення; б) результат сегментації за допомогою мережі прямого поширення з
активаційною функцією tansig(x) у вихідному шарі; в) результат сегментації за допомогою мережі прямого
поширення з логістичною активаційною функцією у вихідному шарі; г) результат сегментації за допомогою
рекурентної нейронної мережі Елмана; д) результат сегментації за допомогою багатошарового персептрона.
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Аналіз результатів експерименту показав,
що сегментація з використанням рекурентної
нейронної мережі Елмана (рис. 2,г) сформувала
бінарне зображення, на якому крім шуканої пухлини виділені об'єкти, розташовані поруч. Такий результат є незадовільним, тому що по
ньому неможливо виділити контур пухлини.
Усе сказане вище також стосується роботи багатошарового персептрона (рис. 2,д).
Сегментація за допомогою мережі прямого
поширення із сигмоідальным гіперболічним
тангенсом у якості активаційної функції вихідного шару дозволила одержати бінарне зображення (рис 2,б), на якім уже виділена пухлина,
що замістила нирку. Однак, виявилися захопленими сусідні органі, відзначений хребет і частина здоровішої бруньки. Це не склало б великої проблеми, якби не факт злиття сусідніх об'єктів на бінарному зображенні, що утруднить
одержання контуру пухлини.
Кращий результат у даному експерименті
показала мережа прямого поширення з логістичною активаційною функцією вихідного шару.
Як видно з рис. 2,в, пухлина виділена, при цьому, незважаючи на те, що відзначений хребет і
частина здорової нирки, об'єкти не злиті разом,
форма області, відповідної до пухлини, близька
до неї за розміром і формулою. Отриманий контур об'єкта дозволяє припустити, що пропонований спосіб класифікації текстури КТ-зрізів
придатний для подальшої побудови тривимірної моделі первинної пухлини й оцінки її об'єму.
Виділення хребта як пухлинного утворення
практично у всіх випадках може бути пояснено
тим, що в навчальну вибірку для нейронних
мереж не потрапили вхідні вектори, розраховані для областей, у яких апертурою був би захоплений хребет або його частина.
Висновки

У роботі розглянуто спосіб сегментації КТзображень, заснований на класифікації точок
зрізу з використанням ознак текстури, розрахованих за результатами двох рівнів вейвлетрозкладання фрагмента зображення в околиці
точки. Запропонований і експериментально досліджений набір з дев'яти ознак текстури для
класифікації пікселів. Показано, що на підставі
пропонованого набору можливе виділення зображення проекції органа або утворення за до-

помогою нейромережевого класифікатора. У
результаті дослідження декількох нейронних
мереж показано, що найкращі результати були
отримані за допомогою нейронної мережі прямого поширення з логістичною активаційною
функцією у вихідному шарі.
На підставі експериментально отриманих
даних з'ясовано, результат є задовільним, може
використовуватися як базовий контур об‘єкта
для подальшого уточнення з метою побудови
3D-моделей первинних пухлин і оцінки їх об'єму.
Напрямком подальших досліджень є ортогоналізація простору ознак текстури з метою
спрощення алгоритму сегментації без погіршення результату. Планується дослідження
пропонованого способу сегментації з використанням інших базисних функцій вейвлетперетворення.
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М.В. Привалов. Выделение проекций опухолей на КТ- изображениях с применением нейросетевого
классификатора
Предложен способ сегментации КТ-изображений на основе вейвлет-преобразования. Рассмотрено выделение границ, а также бинарзация с применением признаков текстуры и нейросетевого классификатора.
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