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ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ 
СИСТЕМ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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к.т.н., проф. каф. КС Бровков В.Г. 

Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 
 

При проектировании компьютерных систем, включающих цифровые, ана-
логовые и смешанные узлы, часто возникает проблема оценки их работоспо-
собности при различных режимах эксплуатации. Одним из эффективных путей 
решения таких задач является использование поведенческих моделей, на вход 
которых подаются тестовые сигналы, имитирующие условия эксплуатации сис-
темы. 

В данной работе рассматривается методика анализа работоспособности 
системы выделения полезного сигнала на фоне помехи с помощью цифровой 
фильтрации с учетом  конечности частоты дискретизации входного сигнала. 
Целью работы является определение требований к цифровому и аналоговому 
фильтрам в составе измерительной системы, если частота полезного сигнала 1 
кГц и частота дискретизации 10 кГц. Инструментом выбран  программный па-
кет моделирования на языке VHDL-AMS Dolphin SMASH 5.14. 

При преобразовании аналоговых величин в их цифровые эквиваленты ис-
пользуют аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). В процессе работы на 
него накладываются различного рода шумы и помехи (тепловой шум, шум по 
питанию и др.). В итоге образуется сигнал, состоящий из полезного сигнала и 
помех, что требует применения фильтров, как на входе АЦП (аналоговый) так и 
на выходе (цифровой). Для стабильной работы цифровых фильтров должна 
обязательно выполняться теорема Котельникова, то есть частота дискретизации 
должна быть в два раза больше частоты входного сигнала. При нарушении этой 
теоремы в работе системы появляются искажения в виде наложения на полез-
ный сигнал гармоник образованных из высокочастотных сигналов на входе 
системы. Анализ таких эффектов удобно проводить с помощью поведенческих 
моделей. В данной работе исследуется работа полосового фильтра при воздей-
ствии помех различных частот с помощью модели на VHDL-AMS(Рис1,2). 

 
Рис.1. Структурная схема измерительной системы. 

 

 
Рис.2. Схема цифрового полосового фильтра четвертого порядка. 
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В модели заданы следующие параметры цифрового фильтра: 
Частота дескритизации: 10000 Гц 
Частота пропускания: 1000 Гц 
Порядок фильтра: 4 

 Расчетная характеристика фильтра приведена на рис.3. 
 

 
Рис.3.АЧХ та ФЧХ фільтра 

 
При исследовании модели фильтра на его вход подавались пакеты гармо-

нических сигналов лежащих в полосе пропускания фильтра, на которые накла-
дывалась помеха высокой амплитуды и частотой вне пределов полосы пропус-
кания фильтра. Анализировался выходной сигнал системы. Результаты числен-
ного эксперимента приведены на рис.4. 

 
Рис.4. Результаты моделирования 

 
Таблица.1. Различимость полезного сигнала на фоне помехи на выходе 

фильтра. 
Сигнал/ 
Помеха 

F=0.8* fс F=1.1*fс F=1.1*fд 
 

1:0.1 Да Да Да 
1:1 Да Да Нет 
1:5 Да Да Нет 
1:10 Да Да Нет 
 

Вывод: Приведенная методика исследования позволяет проверить работо-
способность системы в условиях наличия помех, в том числе сигналов нару-
шающих  требование теоремы Котельникова. Это позволяет определить мини-
мальные требования к входному аналоговому фильтру цифровой системы, 
так,чтобы при минимальной сложности аналоговой части получить гарантиро-
ванно работоспособную систему при известных требованиях к входному сигна-
лу и помехе. 
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ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ WEB-СИСТЕМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

УЯЗВИМОСТЯХ 
Белобородов А.Ю. 

к.т.н., доцент, доцент кафедры Компьютерных систем и сетей Горбенко А.В. 
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского  

«Харьковский авиационный институт», УКРАИНА 
 

Особенностью построения современных Web-приложений и сервис-
ориентированных систем является то, что прикладное программное обеспече-
ние, реализуемое, как правило, в виде набора серверных страниц (ASP, JSP), 
сервлетов, Java Bean и CGI-компонентов, а также набора хранимых процедур и 
триггеров баз данных функционирует под управлением набора системных ком-
понентов. К типовым компонентам относятся Web-сервер, сервер приложений 
и сервис баз данных, которые, в свою очередь, являются процессами, запущен-
ными под управлением операционной системы. Таким образом, гаранстоспо-
собность Web-приложений и сервис-ориентированных систем определяется не 
только качеством прикладного программного обеспечения, но и операционной 
системы и системных компонентов.  

Одной из составляющих гарантоспособности информационных систем яв-
ляется безопасность [1]. Основную угрозу безопасности Web-приложений 
представляют уязвимости операционных систем и указанных системных ком-
понентов: Web-серверов, серверов приложений и баз данных. На сегодня, во-
просам выявления и анализа уязвимостей программного обеспечения уделяется 
значительное внимание. Как следует из ежегодного совместного отчета амери-
канского института компьютерной безопасности и ФБР в 2009 г. [2] 64,3% оп-
рошенных представителей крупных корпораций и правительственных органи-
заций сообщили о незаконном проникновении в свои компьютерные системы, 
29,2% подвергались DoD-атакам, а 13,5% организаций сообщили об информа-
ционных вторжениях в корпоративные Web-сайты. Средний ущерб компаний, 
нанесенных проблемами безопасности, был оценен на уровне 234 тысяч долла-
ров.  

Целью доклада является статистический анализ уязвимостей операцион-
ных систем и системных программных компонентов, применяемых для по-
строения Web-систем, и использование этой информации для реализации меха-
низмов устойчивости к внешним вторжениям на основе диверсификации и воз-
можной взаимозаменяемости однотипных системных компонентов.  

В настоящее время существует значительное количество правительствен-
ных, международных и коммерческих организаций (например, NVD, CVE, 
CERT, Secunia и др.), занимающихся сбором статистической информации об 
уязвимостях программных средств. Информация об этих уязвимостях хранится 
в специальных, как правило, общедоступных базах данных и может быть ис-
пользована для оценки уровня безопасности Web-систем. Вместе с тем сущест-
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вуют проблемы обобщения такой информации, её согласования и представле-
ния к удобному для анализа виду и использование этой информации для прак-
тических целей обеспечения информационной безопасности. В докладе предла-
гается подход к анализу безопасности и обеспечению устойчивости к вторже-
ниям Web-систем, базирующийся на:  

1) мониторинге баз данных уязвимостей и имеющихся исправлений (пат-
чей безопасности) и других решений для устранения уязвимостей; 

2) статистический анализ уязвимости операционных систем и различных 
системных компонентов; 

3) выбор оптимальной (наиболее безопасной) конфигурации взаимозаме-
няемых системных компонентов исходя из информации об уязвимостях и ис-
правлениях. 

4) информирование пользователей об оптимальной конфигурации на те-
кущий момент и выполнение реконфигурирования Web-системы по требова-
нию пользователя либо в автоматическом режиме; 

Архитектура предлагаемой системы представлена на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Анализ уязвимостей и реконфигурирование Web-систем 
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КОМПЛЕКС ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ТЕОРІЯ РІЗАННЯ» 

Ващенко С. М., Руденко С. А., Босюк Ю. С. 
Сумський Державний Університет, УКРАЇНА 

 
Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, 

особливо інженерних спеціальностей, є незадовільним. Більшість лабораторно-
го обладнання потребує значного ремонту або взагалі є застарілим. Все це ви-
магає вкладення коштів, які нині віднайти досить важко. З урахуванням того, 
що зараз активно розвивається дистанційна форма навчання, виходом із такої 
ситуації є використання в навчальному процесі віртуальних лабораторних робіт 
(ВЛР).  

ВЛР - це спеціальна програма, яка моделює закони і явища, що вивчають-
ся. Складовою частиною віртуальної лабораторної роботи є технічне поняття 
віртуального інструменту - набору програмних засобів, за допомогою яких ко-
ристувач отримує можливість взаємодіяти з моделлю подібно до того, як зі зви-
чайним приладом. Студент, працюючи з таким «приладом» через графічний ін-
терфейс, на екрані монітора бачить імітацію реального процесу [1]. 

Авторами в рамках впровадження електронних засобів навчання в СумДУ 
створено комплекс віртуальних лабораторних робіт з дисципліни «Теорія рі-
зання» за замовленням кафедри «Технологія машинобудування, верстати та ін-
струменти». Всього розроблено три лабораторні роботи. 

ВЛР «Дослідження температури різання при точінні» імітує хід виконання 
лабораторної роботи, в ході якої студент спостерігає за точінням заготовки, ви-
мірює потрібні параметри та виконує обробку отриманих результатів з метою 
встановлення окремих значень коефіцієнтів. Розроблена анімація схематично 
відображає реальні рухи токарного верстата; імітується робота мілівольтметра, 
рухи стрілки якого не відрізняються від справжнього (рис.1). Студент виконує 
серію експериментів, змінюючи різні параметри різання (глибину, подачу, ку-
ти), за результатами яких будуються графіки. 

  
Рис. 1. Виконання ВЛР 
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Хід виконання ВЛР «Дослідження сили різання при точінні» аналогічний 
до першої. Імітується робота динамометра УДМ-200. Студент виконує серію 
експериментів, змінюючи різні параметри різання, за результатами яких буду-
ється діаграма зареєстрованих сил та обчислюються значення поправочних ко-
ефіцієнтів. Додатково у даній ВЛР передбачено кінцеве тестування студентів. 
Для організації цього створено окремий модуль викладача, в якому можна са-
мостійно створювати базу питань тесту. Передбачено можливість створення 
питань кількох типів: класичний, подвійні відповіді та з рисунком. 

У ВЛР «Дослідження деформації зрізуваного шару та стружки при точінні» 
перш за все вирішується задача візуалізації процесу різання металу, зняття 
стружки з заготовки. В ході експерименту студент «вимірює» довжину струж-
ки, отримані дані заносяться в спеціальну таблицю. В результаті виконання ро-
боти студент повинен визначити коефіцієнт деформації стружки. 

Всі роботи мають схожий інтерфейс, який є інтуїтивно зрозумілим і не ви-
магає від студентів спеціальних навиків роботи з комп’ютерною технікою. На 
початку роботи студент вводить прізвище та номер групи. Кожному студенту 
генерується власний варіант вхідних параметрів для виконання роботи. В кож-
ній ВЛР передбачено теоретичний матеріал, який представлено у форматі html - 
сторінок, оскільки він містить не лише текст, а й формули та рисунки.  

Навігацію по розділах та етапах виконання ВЛР організовано у вигляді де-
рева. Всі потрібні графіки будуються автоматично за даними, отриманими в хо-
ді виконання ВЛР. Тарувальні графіки, які використовуються в ході обчислень 
студентів для отримання довідкових даних, реалізують функцію швидкого по-
шуку даних - клік по потрібному параметру візуалізує визначення відповідного 
іншого параметру. Це дозволяє більш точно визначити потрібні значення і тим 
самим зменшити похибку обчислень.  

Додатково передбачено можливість створення звіту з ВЛР в автоматизова-
ному режимі у форматі MS Word. У документ, що створюється, заносяться: не-
обхідні теоретичні відомості; дані, отримані в ході експериментів; значення па-
раметрів, обчислених студентом; побудовані графіки. Студент лише додає вла-
сні висновки. 

Використання розробленого комплексу ВЛР дозволяє економити час робо-
ти та матеріальні ресурси. Завдяки використанню сучасних інформаційних тех-
нологій, експеримент проведений в справжніх лабораторних умовах майже не 
відрізняється від ходу проведення розробленої віртуальної роботи. В ході вико-
нання ВЛР кожен студент отримує практичні навики виконання роботи, що не 
завжди вдається з реальними лабораторними установками. Також представлені 
розробки використовуються і в процесі навчання за дистанційною формою. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ 
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к.т.н., доцент каф. ІСМ Чирун Л.В. 
Національний університет “Львівська політехніка”, УКРАЇНА 

 
Актуальність теми зумовлена тим, що сучасний стан Інтернет-економіки 

обумовив розвиток нових форм інформаційного обслуговування користувачів 
ІС за допомогою технологій Інтернет-маркетингу і зростання потреб в актуаль-
ній інформації, яка відіграє роль виробничого фактору та стратегічного ресур-
су. Документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів 
Інтернет-послуг і призначена для їх задоволення, відіграє роль виробничого 
фактору та стратегічного ресурсу, є інформаційним продуктом (контентом). 
Комерційний контент – це інформаційний товар або інформаційне наповнення 
Web-сайту, Інтернет-видавництва, маркетинґових досліджень, консалтинґових 
послуг, який є об’єктом бізнес-процесів систем електронної контент-комерції 
(СЕКК). Вивчення динаміки потоку та побудова моделей управління потоком 
комерційного контенту є важливим і залишається недослідженим. При розгляді 
в роботі [3] динаміки тематичних потоків контенту виявлена обмеженість мо-
делей, що відкриває шлях для подальших досліджень. Існуючі CMS не підтри-
мують весь життєвий цикл (формування, управління, реалізація) контентного 
потоку та не вирішують основних проблем опрацювання інформаційних ресур-
сів – формування та реалізації контенту. Формальну модель СЕКК подамо у ви-
гляді 

, , , , ,S X Formation C Management Realization Y= , 

де { }1 2, , ,
XnX x x x= K  – множина вхідної інформації у момент часу t , Formation  – 

функція формування контенту, { }1 2, , ,
CnC c c c= K  – множина контенту, 

Management  – функція управління контентом, Realization  – функція реалізації 

контенту, { }1 2, , ,
YnY y y y= K  – множина вихідної інформації у момент часу 

( )t t+ ∆ . Вхідна інформація ix  є незалежними змінними [1-2] і у векторній формі 

має вигляд ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , ,
Xnx t x t x t x t=

r
K , а контент jc  та вихідна інформація ky  є 

залежними змінними [1] й у векторній формі мають відповідно вигляд 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , , , , ,
Ci i n ic t c x t c x t c x t=

r
K  та ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , ,

Yny t y t t y t t y t t= + ∆ + ∆ + ∆
ur

K . 

Процес формування контенту описується функцією вигляду 

( ) ( ), , ,i F ic x t Formation u x t=
r uur

, де ( )F iu x
uur

 – множина умов формування контенту, 

тобто ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2
, , ,

nUf
F i F i F i F iu x u x u x u x=
uur

K . Множина контенту формується за до-

помогою наступної залежності: ( )( ), ,G FC Formatting Gathering X U U= , тобто 

( ) ( ){ }, , 1, , 1, ,
k k i i Fj F i F F F Fx Fx Uc u x X u U U U U i m k n n n= ∈ ∧ ∃ ∈ = ∨ = = ≤U , де Gathering  
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– функція збирання інформації з джерел, GU  і FU  відповідно множини умов 
збирання та форматування інформації з різноманітних джерел. 

Процес управління контентом опишемо функцією вигляду 
( , , )Management Edit Repres Caching  та реалізується шляхом кешування. Кеш онов-

люється автоматично (по закінченню деякого терміну або при внесенні змін до 
певних розділів сайту) або по команді адміністратора. Етап редагуван-

ня/модифікації контенту Edit  опишемо функцією ( ) ( ), , ,i ic x t Edit c x t=
r r

. Етап фо-

рмування сторінок Repres  опишемо функцією ( ) ( ), , , ,y t t Repres q c w t t+ ∆ = ∆
ur r r ur

, тоб-

то  

( ) ( ) ( ) ( )( ){ }, , , 1, , 1,i j j q i q q qy t t c w c C q t C C C C j m i n+ ∆ = ∀ ∈ ∧ ∃ ∈ = ∨ = =
ur

U , 

де { }1 2, , ,
QnQ q q q= K  – множина запитів, { }1 2, , ,

WnW w w w= K  – множина ваг конте-

нту. Етап формування кешу сторінок ( ), , ,Cache Caching y w t t= ∆
ur ur

, тобто 

{ }, , 1,i iCache y y Y t t i n= ∈ + ∆ =U , де Caching  – функція формування кешу. 

Модуль реалізації контенту забезпечує формування інформаційних порт-
ретів; формування дайджестів (короткий зміст публікацій); виявлення тематич-
них сюжетів; побудову таблиць взаємозв'язку понять; розрахунок рейтингів по-
нять, виявлення, відстеження й кластерізацію нових подій.  

Процес реалізації контенту описується функцією вигляду 

( ) ( ), , ,Ry t t Realization u c t t+ ∆ = ∆
ur uur r

, де ( )R iu x
uur

 – множина умов реалізації контенту, 

тобто ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2
, , ,

nUr
R i R i R i R iu x u x u x u x=
uur

K . Вихідна інформація системи подаєть-

ся у вигляді ( ) ( ){ }, , 1, , 1,
k kj R i R R R Rc Rcy u c C u U U U U i m k n= ∈ ∧ ∃ ∈ = ∨ = =U . 

Враховуючи різні класи СЕКК і широкі можливості реалізації моделей, ав-
тори виділили основні закономірності переходу від процесів формування інфо-
рмаційних ресурсів до їх реалізації. Відповідно запропоновано формальні мо-
делі формування, управління та реалізації інформаційних ресурсів, які дозво-
ляють оптимально реалізувати архітектуру СЕКК. Найбільш істотним факто-
ром, який враховувався при формалізації й алгоритмізації моделей, є викорис-
тання інструментарію дослідження апаратно-програмних засобів ІТ. Виділення 
етапів моделювання СЕКК пов’язане з необхідністю залучення колективів роз-
роблювачів різних спеціальностей. 
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У традиційних системах електронного документообігу найчастіше має мі-
сце ситуація, коли модель створення і застосування електронного документу 
(ЕД) відділена від нього самого. У результаті ЕД спочатку створюються, а по-
тім здійснюється їхня прив'язка до певної моделі. Сам по собі цей процес до-
сить трудомісткий, крім того, отриманий результат може не повною мірою від-
повідати поставленому завданню, що обумовлено помилками, пов'язаними з 
людським фактором [1]. У зв'язку з цим робота присвячена створенню техноло-
гії автоматизованої генерації форм паперових документів для відображення ін-
формації користувачу з шаблонів БД, а саме уніфікації структур даних для 
створення ЕД. 

Документ представлено у вигляді множини D = {p}, де p – параграф доку-
менту, представлений текстом або таблицею: p = <(tp | tbl)>. Текстовий параг-
раф tp представлено як <{tb}, id>, де tb – текстовий блок, id – ідентифікатор па-
раграфу. Елемент  tb = <pr, txt, id>, де pr – набір властивостей, txt – текст все-
редині блоку, id – ідентифікатор параграфу. Елемент pr = <{key}, {value}>, де 
key – назва, value – значння атрибутів параграфу. Таблицю Tbl представлено як 
<{tr}, id>, де tr – рядок, id – ідентифікатор. Рядок tr = <{tc}, m<Integer>, id>, де 
tc – комірка рядку, m – метрика таблиці, id – ідентифікатор. Елемент tc = <{tp}, 

m, v, hsp, id>, де v – властивість відображення комірки, hsp – кількість вертика-
льно об'єднаних комірок. Елемент m= <class, nm>, де class – тип даних опису 
значення, nm – одиниці виміру. 

Всі списки елементів зберігаються в упорядкованій послідовності, яка збе-
рігається в форматі xml. 

Шаблон є структурою, яка може містити додаткові атрибути, що розбира-
ються обробником для трансформації у документ. Параграф p для шаблону 
приймає значення: tp, tbl, Stbl, C, де STbl = <{( tr | Ct) }, id > – таблиця в шабло-
ні, яка може містити контент Ct – контент. Текстовий параграф tp в шаблоні 
представлено як <{(tb | v), id>, де V – змінна. На рівні програмних класів вона є 
спадкоємцем tb, тому немає необхідності модифікувати tp. Змінна V представ-
лена як <Pr, Txt, id, f, t>, де t – тип змінної, f – формат представлення даних в 
результуючому текстовому блоці, txt – для змінної це інструкції для трансфор-
матора шаблону в документ. Елемент t може приймати такі значення: «settings», 

«content», «math», «text». Значення «settings» позначає, що текст містить змінні, 
а для звернення до змінної використовується символ «$» і ім'я змінної. Значен-
ня «content» позначає, що текст містить інструкції з управління контентом. Ви-
ділено дії контенту: next – взяти таке значення з контенту; step – перейти до на-
ступної підмножини даних в контенті; iteration – номер ітерації в усій множині. 
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Але якщо необхідно отримати дані в більш складній послідовності, або за пев-
ним правило, то можна використовувати допустимі регулярні вирази, де текст 
змінної повинен починається з символу «$». Регулярні вирази: «#» – отримати 
останній результат з контенту; «?» – взяти наступний результат в контенті; «–» 
– звернення до контенту верхнього рівня. Тому текст «– #» у змінній типу 
«content» буде інтерпретовано як: звернутись до контенту вище і взяти останнє 
значення. Значення типу «math» позначає, що текст містить математичний ви-
раз, а результуючий текст є значенням виразу, в якому можна звертатися до 
змінних користувача.  

Контент Ct представлено як <pr, tp, {p}, id>, де tp – тип контенту, який 
може приймати значення: «database», «user–settings», «system–settings»>. Зале-
жно від типу визначається джерело даних: «database» – дані з БД; «user–

settings» – дані встановлені користувачем; «system–settings» – дані системи. 
pr.key контенту приймають значення: «sql», якщо тип контенту «database», тоді 
Pr.value – SQL-запит до БД; «inject», якщо тип «user–settings», тобто дані пере-
дані в трансформатор шаблону  з модулю керування. Будь-який SQL-запит об-
робляється на наявність регулярних виразів. Для екранування керованих сим-
волів використовується символ «\». Для запропонованих структур наведемо 
приклад XML-шаблону, представлений на рисунку. 

<document> <object class="Content" type="user-settings"> <object class="TextParagraph"> 
<object class="TextBlock"> <value>Группа</value> </object> <object class="Var" 
type="content"> <value>$-</value> </object> … 

<object class="TableRow"> <object class="TableCell"> <object class="TextParagraph"> 
<object class="TextBlock"> <value>N</value> </object> </object> <width> <metric 
class="Integer">3</metric> </width> <visible>true</visible> <hsplit>1</hsplit> </object>  

<object class="TableCell"> <object class="TextParagraph"> <object class="TextBlock">  
<value>ПРIЗВИЩЕ IНIЦIАЛИ</value> … <properties>  
<property key="sql"> SELECT fio, nomer from student_list where "group"='-#'</property> 

</properties> </object> </object> <properties> <property key="inject">groups</property> 
</properties> </object></document> 

Рис. Приклад XML-шаблону 
Запропонована уніфікація структур даних дозволяє генерувати ЕД різних 

форматів. Зараз створено програмне забезпечення з генерації документів TXT-
формату на підставі його XML-шаблону. Розроблено шаблон ЕД XML-формату 
з використанням UTF-8 кодування. Апробацію програми проведено на прикладі 
ЕД з документообігу деканату студентів «Відомість успішності студентів». По-
дальший розвиток технології генерації ЕД з БД пропонується проводити в на-
прямках: розширення можливостей шаблону, створення графічного редактору 
шаблону. 
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Зараз у світі вже існують тисячі ЕС у найрізноманітніших областях. Вони 

дозволяють фахівцям середньої кваліфікації за допомогою ЕС вирішувати зав-
дання, що вимагають вищу кваліфікацію. ЕС бувають різних типів − 
діагностуючі, консультуючі, плануючі й інші. Для представлення знань у пла-
нуючих системах використовуються правила-продукції, або логічні системи, 
або фрейми-сценарії. Найбільше поширення одержали плануючі ЕС на основі 
правил через простоту такого представлення знань, тобто їхніх елементів. Од-
нак правила для плануючих ЕС не є природними, тому що в них явно не про-
стежуються послідовності дій. Таким чином, щоб використовувати правила в 
плануючих ЕС, необхідні проміжні знання, більшою мірою придатні для плану-
вання дій, наприклад, сценарії [1].  

Метою дослідження є прискорення строків й поліпшення якості при аналізі 
плануючих ЕС із застосуванням сценаріїв. Для цього необхідно розглянути 
деякі існуючі ЕС з правилами і для наочності побудувати для їхніх знань 
сценарії, а далі запропонувати загальну методику для рішення таких задач.   

Були розглянуті демонстраційні плануючі ЕС, що входять в поставку Clips 
(інструментального засобу для розробки ЕС на основі правил): по переміщенню 
об’єктів та роботі з пристроєм. В базах знань експертних систем присутні шаб-
лони, які описують можливі стани об’єктів: мавпи та ящиків для системи, де 
мавпа повинна знайти ящик з бананом та з’їсти банан; пістолета та його скла-
дових в системі, де необхідно підготувати пістолет та стріляти. Крім того, всі 
правила БЗ об’єднані в групи по типу дій, які в них прописані: взяти, перенести, 
піти, піднятися, відкрити ключем, установка початкового положення, 
підготовка до стрільби, стрілянина, установка по-похідному. 

На основі розглянутих БЗ з правилами побудовані сценарії (рис. 1, 2). 
Сценарії розробляються для опису поводження, а кожне поводження звичайно 
переслідує якусь мету – що потрібно зробити з об'єктом. І, таким чином, мета 
відображається в імені сценарію. Кожний сценарій відповідає групі правил. Ми 
можемо підказати, як себе потрібно вести об'єкту в тій або іншій ситуації. Ці 
кроки будемо називати підцілями сценарію. Підцілі – це проміжні етапи для 
досягнення мети. Таким чином, вони можуть розглядатися як частини 
сценарію. Кожна підціль може мати умови для виконання, які є в правилах. 

На основі проведених досліджень була побудована методика, що визначає, 
як з ЕС, побудованих на правилах, отримати сценарії для прояснення структури 
й роботи таких ЕС: 

1. Розбивка правил на групи по типам дій. 
2. Створення по одному сценарію для кожної групи правил.  Кількість 

підцілей у сценарії дорівнює кількості правил у групі. 
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3. Зв'язування сценаріїв між собою. Зв'язки створюються на основі 
підцілей, які визначені в правилах і зв'язують їх. 

 
Рис. 1. Сценарії для пошуку банана мавпою 

 
Рис. 2. Сценарій роботи з пістолетом 

Отже розроблена методика дозволяє експерту аналізувати вже розроблені  
ЕС, тобто більш наочно представити знання та логіку її роботи в цілому, а та-
кож у подальшому може бути застосована для створення плануючих ЕС. 
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В последние десятилетия набирает популярность трехмерное представле-

ние реального мира в информационных системах. Трехмерные средства визуа-
лизации находят применение для создания виртуальных экскурсий по городам, 
музеям, для представления товаров в электронных магазинах и др. 

Цель данной работы – создание трехмерной виртуальной экскурсии по ла-
бораториям Института Компьютерных Систем. 

Существует несколько подходов для создания таких трехмерных моделей 
сцены. Простейший вариант – создание модели человеком вручную. Однако 
данный подход занимает много рабочего времени специалиста. Поэтому, по-
следнее время появились программно-аппаратные средства, которые позволяют 
решать задачу трехмерного моделирования автоматически, при минимальном 
вмешательстве человека, что положительно сказывается на стоимости, качестве 
и скорости обработки. 

Одними из таких средств являются системы на основе специализирован-
ных 3D-камер (лазерное и оптическое сканирование). Преимущества таких сис-
тем – получение точной трехмерной модели при высоком быстродействии. Не-
достаток – высокая стоимость и очень ограниченная сфера применения. 

Поэтому всё большую популярность получают системы, использующие 
набор фотографий для создания трехмерной модели. Несмотря на то, что ак-
тивное развитие таких систем началось недавно, в настоящее время возможно 
получение качественных трёхмерных моделей даже с помощью бытовых циф-
ровых фотокамер [1]. При чем в ряде решений не требуется специальная калиб-
ровка камер и допускается работа с камер, которые имеют неизвестные внут-
ренние и внешние характеристики. Преимущества систем, использующих фо-
тосъемку, – простота и низкая стоимость использования. Недостаток – более 
низкое качество, по сравнению с системами на основе специализированных 3D-
камер, которое, однако, для ряда приложений является достаточным. 

Поэтому в данной работе для воссоздания трехмерной модели сцены по 
фотографиям с учетом наилучшего соотношения цена/качество, нами исполь-
зованы программные решения, основанные на использовании фотосъемки. 

Для воссоздания трехмерной модели по фотографиям, в компьютерном 
зрении используется специальный подход, называемый “Structure From Motion” 
(«структура по движению»). SFM – это задача оценки характеристик трехмер-
ной сцены и объектов на ней по нескольким изображениям сцены. При реше-
нии этой задачи можно выделить два этапа. На первом этапе производится по-
иск и согласование особых точек на изображениях. Далее, на втором этапе, по 
согласованным особым точкам восстанавливается геометрическая структура 
сцены и определяются параметры камер [2]. Обычно, на втором этапе получают 
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облако несвязанных друг с другом точек в трехмерном пространстве. Далее, в 
зависимости от решаемой задачи, по облаку точек строится связная трехмерная 
модель,  осуществляется привязка фотографий к глобальной системе координат 
[3] и т.д. 

Был изучен ряд программных продуктов (ПП), предназначенных для 3D-
реконструкции сцены по фотографиям. Для подробного ознакомления были 
отобраны три ПП, так как они являются в свободном доступе и распространя-
ются бесплатно. Это программные продукты – SFMToolkit v3, Microsoft 
Photosynth и Insight3d. Проанализирована их способность к созданию трёхмер-
ной модели в автоматическом и ручном режимах. Предварительные результаты 
оценки представлены в таблице ниже. По каждому критерию проставлены 
оценки от 0 (меньше) до 5 (больше). 

 
Программа Объем вход-

ных данных 
Степень уча-
стия человека 

Время об-
работки 

Качество рекон-
струкции 

SFMToolkit 
v3 

4 1 4 4 

MS 
Photosynth  

3 0 3 2 

Insight3d 2 5 5 4 
 
Таким образом, анализ этих ПП показал, что для создания виртуальной 

экскурсии наилучшим образом подходит MS Photosynth, так как именно он 
предназначен для этих целей. Результатом работы ПП является виртуальная 
экскурсия, которая представляет собой набор связанных между собой фотогра-
фий, привязанных к трехмерной системе координат. Пользователь виртуально 
перемещается по месту экскурсии, и, в соответствии с его перемещениями ме-
няется изображение. Таким образом, создается иллюзия трехмерного изменения 
пространства. В ходе работы программы создается облако точек сцены, которое 
использовано для привязки фотографий к координатам. Однако, качество трех-
мерных моделей,  создаваемых ПП MS Photosynth,  хуже, чем с использованием 
ПП SFMToolkit. Кроме того ПП MS Photosynth не доступен для модификаций и 
детального исследования используемых алгоритмов. Поэтому для решения по-
ставленной задачи - создания трехмерной виртуальной экскурсии по лаборато-
риям ИКС использованы трехмерные модели, создаваемые по технологии, реа-
лизованной в ПП SFMToolkit.  
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З часу застосування комп’ютерів в навчальному процесі особлива увага 

приділялась контролю знань. На сьогоднішній день контролюючі (тестуючі) 
системи складають значну частку існуючих в мережі Інтернет програм навча-
льного призначення. Проблеми комп’ютерного контролю знань, зазвичай, роз-
глядаються в двох аспектах: методичному та технічному. Виконавши аналіз іс-
нуючих систем автоматизованого тестування можна виділити основні проблем-
ні аспекти їх роботи: складність створення тестів (Blackboard, "Прометей", 
Learning Space, eLearning Studio, SmartForce e-Learning); неможливість впливу 
викладача на проведення тестування без особистої участі адміністратора; на-
дання користувачеві відразу всіх питань (СТ КУРС) [1].  

Аналіз моделей, методів та інструментальних засобів навчання та контро-
лю знань свідчить про відсутність єдиного методологічного підходу до їх роз-
робки та реалізації, а також про відсутність оптимізаційних процедур при фор-
муванні стратегії навчання і контролю знань. Основною проблемою при реалі-
зації таких систем є розробка моделей роздумів, які забезпечують адаптивне 
навчання, контроль та оцінку знань. В зв’язку з цим задача створення моделей 
роздумів, що дозволяють організувати відкриті системи навчання, є актуаль-
ною. Основною задачею систем навчання є аналіз стратегії поведінки «об’єкта, 
що навчається» (далі по тесту студента): виявлення області незнання і допомога 
в  усуненні прогалини в знаннях. Серед різних підходів до тестування найбіль-
ша увага приділяється так званому адаптивному тестуванню на основі питань з 
фіксованим набором динамічно згенерованих відповідей. 

Ступінь правильності кожного варіанта відповіді може бути встановлена 
одним із трьох способів: 

1) правильно або неправильно (1 або 0); 
2) кількість балів, що отримується за вибором даного варіанта. Може 

приймати значення як цілого, так і дробового числа; 
3) з використанням нечіткої логіки. 

Складність завдання можна задати двома способами: 
1) визначена кількісна оцінка у вигляді деякої кількості балів або 

відсотків; 
2) з використанням нечіткої логіки. 

Тестування проводиться за методом «питання-відповідь».  Після відповіді 
на поставлене запитання система проводить оцінку правильності відповіді. За 
результатами тестування виставляється оцінка знань за 12-бальною шкалою, 
яку отримуємо за методом нечіткої логіки [2]. 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 - 24 - 

Оцінку кінцевого рівня знань студента будемо позначати за S, що  зале-
жить від поточних рівнів підготовки Si. Відсоткова оцінка правильності 
відповідей – p, рівень складності завдання – T та час відповіді на завдання – t є 
нечіткими параметри функціоналу оцінки кінцевого рівня знань:  

             ),,,( tTpSfS i=  .                                                        (1) 
Проводячи оцінку складеного функціонала можна говорити, що: 
− чим вищий процент правильних відповідей і вища складність завдань, 

тим вища оцінка кінцевого рівня підготовки знань студента; 
− збільшення часу відповіді на запитання, призводить до зниження рівня. 
Контроль часу відповіді на запитання введено для усунення можливостей 

несамостійної відповіді на питання (пошук правильної відповіді в підручнику, 
конспекті і т.і.). Витрачання часу на довгі розмірковування теж свідчать про 
недостатній рівень підготовки студента в результаті чого знижується оцінка. 

Оптимальний час проходження тестового контролю  tmax  є складовою час-
тиною для оцінки результату відповіді на i -те завдання   
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де t відп – час відповіді на завдання; t max – час, протягом якого зменшення оцінки 
не відбувається. 

Параметр t max може бути заданий як константа для всіх завдань тесту або 
обраховуватись в залежності від складності завдань, тобто )(max i

i Tft = . Логічним 
буде на важке завдання виділити більше часу, ніж на завдання меншої 
складності.  

Інтелектуальна (адаптивна) підсистема частково дозволяє оцінити 
самостійно отриманні знання студента протягом семестру за рахунок рефера-
тивних та уточнюючих питань, що відображається в сумарній кількості отри-
маних ним балів [1].  

Структура інтелектуальної адаптивної підсистеми контролю знань є 
універсальною і не залежить від її наповнення [3]. Підсистему можна викори-
стовувати в різних адаптивних інформаційних системах без суттєвих змін.  
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ДЛЯ 

ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПО 
Кипер А.Б., Ляшенко Е.В. 

Доц. кафедры СПО Рувинская В.М. 
Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 

 
За время существования вредоносное ПО приобрело небывалый рост, мно-

гократно увеличив свою сложность и количество уникальных экземпляров, по-
являющихся ежедневно. Для борьбы с ним использовались разные подходы, 
среди которых наибольшего распространения добились: сигнатурный, эвристи-
ческий, поведенческий и репутационный. Сигнатурный подход предполагает 
использование некоторого «образа» файла для выдачи вердикта о его вредо-
носности. Обычно в качестве образа выступает последовательность байт, нахо-
дящихся по некоторому смещению, однако существуют и другие модификации 
этого подхода. Эвристический подход использует неявные зависимости во вре-
доносных и безопасных файлах для создания правил детектирования. Поведен-
ческий подход для выдачи вердикта пользуется информацией о действиях, со-
вершенных программой. Репутационный подход выступает в роли механизма 
предварительной оценки доверия к файлу (его репутации), который организо-
вывается в крупномасштабном облаке, состоящем из клиентских машин. Также 
стоит отметить, что ранее анализ подозрительных программ и заполнение баз 
детекторов производились, в основном, вручную, силами аналитиков, однако 
сейчас, когда ежедневно необходимо обработать несколько десятков тысяч но-
вых файлов, данную задачу стараются автоматизировать, аналитики рассматри-
вают только самые сложные случаи. Основной проблемой для автоматизации 
анализа и заполнения баз детекторов является нетривиальность данной задачи, 
что не дает возможности разработать точный алгоритм, позволяющий отли-
чить, является ли этот файл, фрагмент исполняемого кода или ссылка вредо-
носными или нет. В связи с этим для решения задач автоматизации анализа и 
заполнения баз детекторов часто используются методы искусственного интел-
лекта. Целью данного исследования является уменьшение времени, затрачи-
ваемого на  анализ вредоносных файлов и заполнение эвристических баз пра-
вилами, путем автоматизации процесса обработки.  

В данной работе мы представляем метод автоматического извлечения эв-
ристических правил для детектирования вредоносного ПО, основанный на 
применении методов машинного обучения и интеллектуального анализа дан-
ных. Подобные методы также применялись ранее, например, в работе [1]. От 
нее представляемый далее подход отличает: значительно больший размер обу-
чающей и тестовой выборки, что позволяет говорить о возможности примене-
ния метода в реальной работе AV-лаборатории; используемые для построения 
правил атрибуты; используемый для извлечения правил метод. 

Во время выполнения работы нами использовалась выборка исполняемых 
файлов для операционной системы Microsoft Windows общим размером в 83291 
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файлов, которая была разделена на 2 части: 31202 (11644 безопасных и 19558 
вредоносных) файла были использованы для извлечения правил (обучающая 
выборка), а оставшиеся 52089 (10630 безопасных и 41459 вредоносных) файлов 
использовались для тестирования точности детектирования полученных правил 
(тестовая выборка). Далее обучающая выборка подавалась на вход системе из-
влечения правил. После чего точность детектирования полученных правил про-
верялась на обучающей и тестовой выборках. 

Применяемая в работе система извлечения правил состоит из 2-х блоков: 
блок извлечения атрибутов и блок формирования правил. В качестве атрибутов   
использовались значения полей PE-формата [2]: DOS-заголовок, NT-заголовок, 
массив секций. Атрибуты делились на два типа: перечисляемый и непрерыв-
ный. Стоит отметить, что используемые для построения правил атрибуты не 
дают права говорить о том, является ли файл вредоносным или нет. Идея, зало-
женная в работе, состояла не в поиске заведомо вредоносных фрагментов, та-
ких как: ссылки, пути или исполняемый код, а в поиске скрытых зависимостей 
в структуре исполняемого файла, которые отличали бы легальное ПО от вредо-
носного. Авторами вредоносных программ часто используются специфические 
настройки компиляции и различные утилиты, преобразовывающие исполняе-
мый файл. Все полученные атрибуты подавались на вход блоку формирования 
правил. В качестве алгоритма формирования правил нами был выбран алгоритм 
построения деревьев решений C4.5 [3]. Этот алгоритм был выбран по несколь-
ким причинам: (1) С4.5 является известным алгоритмом, применявшимся при 
решении многих других задач, (2) формируемое дерево идеально подходило 
для дальнейшего выделения множества правил. 

В результате тестирования нами были получены следующие значения точ-
ности детектирования: 99.4% для обучающей выборки, 90.9% для тестовой вы-
борки, 87.3% для безопасных файлов, 96.6% для вредоносных файлов. Общая 
точность детектирования системы для всех файлов: 94.1%.  

В завершение был произведен анализ предлагаемого подхода, в результате 
которого было установлено, что метод может применяться для выдачи вердик-
тов только в ансамбле с другими подходами. 
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Автоматизація обробки електронних документів (ЕД) дозволяє скоротити 

трудомісткість заповнення БД і підвищити оперативність її оновлення. Біль-
шість існуючих розробок пропонують обробку ЕД різних форматів з викорис-
танням їх шаблонів [1], зменшуючи трудомісткість процесу обробки.  Але ство-
рення самого шаблону ЕД залишається трудомісткою задачею, тому  роботу 
присвячено генерації певного XML-шаблону для ЕД XLS-формату. 

ЕД XLS-формату запропоновано представити як вектор doc=<r1, …, rn>, де 
r – рядок ЕД, n – кількість рядків ЕД. Рядок представлено як вектор <c1,…,cmi >, 
де с – клітинка у рядку, яку представлено як вектор <dt, val, rn, cn, <br>>, де dt 
– тип даних в клітинці, val – значення в клітинці, rn – номер клітинки у рядку, 
cn – номер стовпця клітинки, <borders> – структура, яка задає оформлення 
границь клітинки та включає: BorderBottom, BorderLeft, BorderRight, BorderTop. 
Алгоритм розпізнавання структури ЕД реалізовано з урахуванням можливостей 
відкритої програмної бібліотеки Apache POI, яка зчитує та записує ЕД форматів 
MS Office на мові Java. На першому етапі роботи алгоритму зчитується ЕД та 
зберігається у doc. На другому етапі оброблюється структури doc і генерація 
XML документу. На рисунку 1 представлено псевдокод основного алгоритму 
обробки ЕД.  

for (ri  : |doc|) { 

    if (isPartOfTable(ri)) { 

        processTableRow(ri); 

        continue; } 

    int varCells = countVarCells(ri); 

    switch (varCells) { 

        case 0: 

            processSimpleRow(ri); 

            break; 

        case 1: 

            processOneVarRow(ri); 

            break; 

        default: 

            processMultiColumnRow(ri); 

    }} 

for (ci  : |r| ) { 

    if (ci.col< doc.centerColumn) { 

        alig := "left";} 

   else if (ci.col > doc.centerColumn){ 

        alig := "right"; 

    } 

    switch (ci.dt) { 

        case ci.CELL_TYPE_STRING: 

xmlFile += "<cell alignment=" + alig 

+"type=\"String\">"+ ci.dt +" </cell>" 

            break; 

        case ci.CELL_TYPE_NUMERIC: 

xmlFile += "<cell alignment=" + alig 

+"type=\"Number\">"+ ci.dt +" </cell>" 

            break;    }} 

Рис. 1. Основний алгоритм роботи програми та алгоритм роботи функції 
processSimpleRow 

Кожна з функцій processTableRow, processSimpleRow, processOneVarRow, 
processMultiColumnRow отримують на вхід рядок з ЕД і здійснюють переведен-
ня даних з цього рядка в елементи формату XML. У функції processTableRow 
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здійснюється аналіз рядка і стану програми (деяких додаткових змінних), і ви-
кликається одна з процедур: processTableHeader, processHeaderSubColumns, 

processMultiColumnWithTabRow, processTabDatRow. 
На рисунку 2 наведено фрагмент вхідного ЕД, а результат роботи алгорит-

му, відповідний фрагмент XML документу, – на рисунку 3. 
       Форма С-21 
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… … … … … … … 

       
Рис. 2. Фрагмент вхідного XLS документу 

 

 
Рис. 3. Фрагмент вихідного XML 

Запропонований в роботі алгоритм дозволяє представити таблиці з ЕД 
XLS-формату в уніфікованому форматі, який в подальшому можна використо-
вувати на наступних етапах технології обробки ЕД: класифікація, обмін з сис-
темами керування реляційними БД. Подальший розвиток даного програмного 
рішення планується з використанням мови XML Schema для опису структури 
шаблонів XML документів. 
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Эффективность решения задач мониторинга состояния информационных 

систем может рассматриваться в контексте двух показателей – достоверности 
получаемой информации о наблюдаемом объекте и величины информационных 
затрат, связанных с передачей данных от наблюдаемого объекта к системе мо-
ниторинга. Требования к этим показателям зависят от типа наблюдаемого объ-
екта, временных ограничений и среды, в которой осуществляется непрерывный 
мониторинг.  

Поддержка функциональности всей компьютерной сетью достигается 
обеспечением работоспособности ресурсных компонент сети, узлов и рабочих 
станций. Этот вопрос особенно важен для корпоративных сетей. Для его реше-
ния используют различные системы мониторинга. Общепринятые стандартные 
системы мониторинга состояния информационных сервисов компьютерных се-
тей основаны на реализации схем запросов всех контролируемых узлов. Такой 
подход надежен, но, к сожалению, оказывает значительную нагрузку на сеть, 
уменьшая пропускную способность полезного трафика. Для снижения служеб-
ного трафика разработчики стремятся реализовать схемы мониторинга, исполь-
зуют ограниченный набор контролируемых переменных и ограниченный набор 
станций.  Увеличение их количества приводит к перегруженности и отказам в 
сети. На самом деле в итоге разработчик вынужден опять увеличивать этот на-
бор для обеспечения информативности о текущем состоянии сети. Однако, от-
правка запроса всем имеющимся узлам одновременно может вызвать сбои и 
значительно уменьшить полезную пропускную способность сети. При большом 
числе узлов в такой ситуации часто возникают перегрузки каналов служебным 
трафиком. Снизить такую нагрузку можно либо за счет уменьшения числа на-
блюдаемых переменных, либо за счет увеличения времени между моментами 
запроса, любо за счет использования специальных схем формирования этих за-
просов.  

Предлагается рассмотреть путь решения этой задачи за счет использования 
специальных схем формирования запросов, предложенный в [1]. Такая схема 
основана на формировании древовидной схемы распространения запроса и на 
возвращении результатов не в виде набора данных, а в виде интегрированной 
оценки ϕ. Система открывает сессию и начинает рассылку запросов с некоторо-
го случайного узла, этот узел, в свою очередь, выбирает k узлов-потомков. Ка-
ждый из узлов-потомков, если видит полученное сообщение впервые, отправ-
ляет запрос еще k узлам. Чтобы оценить методы рассылки запросов, мы ис-
пользуем две производительные метрики: степень покрытия и время ожидания 
ответа. Степень покрытия подразумевает процентное соотношение действую-
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щих и бездействующих узлов, которые входят в покрытие. А время ожидания 
ответа означает фактически timeout, т.е. как долго можно ожидать результат 
после того, как запрос был отправлен. Заметим, что работа методов зависит от 
того, какой из узлов распространяет сообщение сессии. В рамках этой сессии 
предложено использовать два метода: случайный и комбинированный. 

Случайный метод означает, что каждые k узлов для рассылки запросов вы-
бираются случайным образом. Этот подход простой, однако, из-за произволь-
ности в выборе потомков его охват вероятностный и поврежденный узел может 
быть не обнаружен довольно продолжительное время. Фактически, предполага-
ется, что взаимодействие узлов представляет собой равномерную случайную 
дискретизацию целой системы, и “разветвление” k в методе будет равняться 
Ω(c+logN). Вероятность, что метод может иметь полную степень покрытия бу-
дет 

cee
−− . Где c – константа, N – количество узлов в системе. Например, для сис-

темы с N = 2000 узлов, если каждый узел отсылает k = 8 запросов, вероятность, 
что охваченными будут все узлы,  приблизительно 0.5, даже, в случае, когда 
система не имеет никаких поломок. Таким образом, алгоритм может достичь 
высокой степени покрытия только с большим количеством k. 

Комбинированный метод предполагает, что на первом шаге k узлов так же, 
как и в предыдущем методе, выбираются случайным образом, а на втором – за-
просы передаются от каждого из k узлов его левому соседу, который имеет id 
на единицу меньше, чем у родителя, и еще (k-1) случайным потомкам. Если мы 
посмотрим на каждый узел, то вероятность, что он получает как минимум один 
запрос - kNk eN −−→− 1)/11( )*( . Если каждый узел посылает запрос своему левому 
соседу и (k-1) случайным узлам-потомкам, сегмент будет целиком покрыт, если 
как минимум один узел в сегменте получает отправленный запрос от узла, ко-
торый находится за пределами сегмента. 

Такой подход позволяет значительно повысить эффективность функцио-
нирования всей компьютерной сети, за счет  использования метрик степени по-
крытия и метрик времени ожидания ответа. А для таких систем, как компью-
терная сеть, снижение информационных затрат в процессе мониторинга, увели-
чивает полезную пропускную способность каналов связи, соответственно 
больше пользовательских данных может быть передано в единицу времени. 

Комбинированный метод удобен для корпоративных сетей с неизменной 
конфигурацией сети. Случайный метод удобен для сетей с изменяемой конфи-
гурацией, например, городских.  
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ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА НА 
ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ СООТВЕТСТВИЯ НАБОРОВ ВХОДНЫХ И 

ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ 
Кривчикова А.А. 

д.т.н., проф. каф. ИУС Чалый С.Ф. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, УКРАИНА 
 
Верификация бизнес-процессов (БП) с изменяемой структурой 

ориентирована на оценивание полноты и непротиворечивости имеющегося 
формального знание-ориентированного представления БП путем выявления и 
локализации несоответствий с реальным процессом [1]. Нахождение таких 
несоответствий во время функционирования БП на предприятии приводит к 
дополнительным временным и материальным затратам. Поэтому оценивание 
точности модели на этапе формального представления бизнес-процесса 
является актуальной на сегодняшний день. 

В ряде исследований показано, что бизнес-правила используются для 
ограничения функционирования, а также управления бизнес-процессом. 
Оценивание точности модели позволит избежать нерационального поведения 
БП и связанных с этим дополнительных затрат.  

Задача оценивания точности модели бизнес-процесса, в основе которой 
лежат бизнес-правила, формулируется следующим образом. Исходными 
данными задачи являются: 

� множество элементов бизнес-процесса, включая представленные в форме 
правил знания о процессе, наборы процедур, объектов и исполнителей; 

� многоуровневое представление БП, которое отражает иерархию 
взаимосвязей между рассмотренными элементами процесса. 

Требуется разработать метод оценивания непротиворечивости правил 
бизнес-процесса, входящих в состав рассмотренного многокомпонентного 
представления, на основе проверки соответствия их входных и выходных 
данных.  

Формализацию оценивания точности модели БП выполним с использова-
нием аппарата алгебры конечных предикатов (АКП). Однозначные и много-
значные операторы АКП позволяют корректно описать соотношения между 
знаниями о выполнении последовательности процедур, а также взаимосвязи 
между знаниями о роли исполнителя подразделения. Логические операторы 
связи позволяют описать ветвление и слияние процесса [2]. 

Входные и выходные данные формируются следующим образом. Из набо-
ра входных данных бизнес-процесса { }1 2, , , mx x x…  выделяются подмножества 

выходных данных бизнес-правил. Если для какой-либо пары правил их выход-
ные наборы данных A и B  пересекаются, то их необходимо сравнить, проверив 
наличие логической взаимосвязи выходов. 
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В этом случае выделяем два подмножества выходных данных 
{ }1 2, ,..., mA a a a= и { }1 2, ,..., mB b b b= , причем A B≠ . Опишем теперь операцию про-

верки совпадения множеств. Эта операция может быть задана предикатом вида: 
1 1 2 2( )( )...( ) .m ma b a b a b t= = = =  

При совпадении множеств A  и B  предикат принимает значение 1t = , при 
несовпадении –  значение 0t = . С целью реализации этой операции введем 
вспомогательные логические переменные 1 2,  ,  ..., nt t t , определяемые следующи-

ми рекуррентными соотношениями: 
1 1 2 2

1( ... ) ,  (1 )k k
x xx x x x

i ii i i i i it a b a b a b t i m− ∨ ∨ ∨ = ≤ ≤  

полагая 0t = , имеем nt t= . 

По приведенным выше формулам построен предикат, устанавливающий за 
n  шагов равенство или неравенство двух множеств. 

Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда множества A  и B  сдви-
нуты друг относительно друга. 

Приведем пример бизнес-правил для клиента клуба, у которого есть VIP-
карта. Входное условие одно – наличие VIP-карты. Если VIP-карта имеется в 
наличии, тогда выходных условий может быть несколько: предупредить клиен-
та, предоставить скидку, не начислять скидку при акции, не начислять скидку, 
если карты нет в базе данных и т.д. Если VIP-карты нет, тогда также имеем два 
выходных условия: не предоставлять скидку, предупредить о возможности по-
купки карты. 

В соответствии с указанным подходом, выполняется проверка правил, 
имеющих пересекающиеся множества входных данных и непересекающиеся – 
выходных, относящихся к одному и тому же элементу процесса. Предложен-
ный метод позволяет оценить точность и повысить эффективность управления 
бизнес-процессами за счет устранения избыточных ограничений в форме биз-
нес-правил. Такие избыточные ограничения связаны с противоречием в струк-
туре правил, когда для одного и того же элемента процесса при одинаковых ис-
ходных условиях формируются различные логические выводы. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ТРЕНДА ПО ЛАГАХ КОРЕЛЮЮЧИХ 
Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ  
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ст.викладач каф. АСОІУ Богушевська Н.В. 

Національний технічний університет України «КПІ», УКРАЇНА 
 

Торгові аналітики всього світу розробляють новітні торгові стратегії, які 
використовують неефективність ринку для одержання надприбутків. Якщо в 
середині 20-го століття гіпотеза ефективності ринку не викликала сумнівів, то з 
розвитком обчислювального потенціалу комп'ютерів і зближенні біржі із трей-
дером за допомогою мережевих технологій розкриваються її недоліки [1].  

Метою роботи є спрогнозувати поведінку тренда по лагах (відставанням) 
ф'ючерсних контрактів, що корелюють. На основі розробленої торгової страте-
гії розробити автоматизовану торгову систему. І поставити під сумнів гіпотезу 
ефективності ринків (ГЕР). 

Для визначення залежності контрактів і значення лага між ними застосо-
вуються підходи з використанням кубічних сплайнів і кореляційних моментів 
[2, 3]. 

Приклад кубічної сплайн-інтерполяції цін закриття (інтервал 1 хвилина) 
двох контрактів з використанням бібліотеки алгоритмів наведено на наступних 
графіках (рисунок 1 (а, б)) [2].  

 

 
а)      б) 

Рисунок 1 - а) графік контракта EP; б) графік контракта ENQ 
 

За рахунок інтерполяції, отримуємо проміжні значення цін між хвилинни-
ми інтервалами. Використовуючи властивості коефіцієнта кореляції [3], робимо 
висновок, що наші контракти зв’язані лінійною залежністю, адже коефіцієнт 
кореляції між інтерпольованими цінами закриття дорівнює 0.969263171. 

Сформулюємо алгоритм стратегії знаходження лага між двома контракта-
ми: 

1) визначаємо залежність графіків, щоб мати підстави для визначення 
лага, застосовуючи кореляцію; 
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2) якщо кореляція по модулю дуже близька до 1, переходимо на 3-й 
крок, інакше намагаємося знайти наступну пару контрактів; 

3) застосовуємо кубічну інтерполяцію для кожного із графіків. Що дає 
нам можливість знайти проміжні точки між значеннями цін; 

4) проводимо зрушення графіка 1 відносно 2 уліво на час t >= 0; 
5) обчислюємо кореляцію між значеннями на кінці графіка 1 в інтервалі 

T > 5 хвилин і графіком 2 у тому ж інтервалі T; 
6) повторюємо дії 4,5 із збільшенням часу зрушення t доки не буде знай-

дено максимальне по модулю значення кореляції. Якщо максимальне значення 
кореляції досягається на 0-му кроці (без зрушення), то можливість прогнозу 
відсутня; 

7) повторюємо дії пунктів 4-6 для варіанта зрушення графіка 2 відносно 
1 уліво на час t; 

8) записуємо таблицю результатів зрушення графіків для t > 0. 
Розроблений алгоритм стратегії було втілено у програмі AutoTrader з ви-

користанням API компанії CQG та терміналу CQG Client (рисунок 2 (а,б)). 

 
а)                                                            б) 

Рисунок 2 - а) термінал CQG Client; б) програма AutoTrader 
Програма AutoTrader в режимі реального часу знаходить моменти відкрит-

тя позиції (лонг, шорт) та її закриття з максимізацією прибутків та мінімізацією 
збитків. Результат її роботи показав близько 75 % прибуткових позицій. Облас-
тю використання є скальперскі операції на ринку. 

З моменту появи ф’ючерса на індекс цінних паперів UAX рік тому, україн-
ська біржа набирає обертів з кожним днем. Та український ринок ще дуже мо-
лодий, що дає можливість трейдеру отримувати прибутки з його неефективнос-
ті. 
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МЕТОДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГРІД-СИСТЕМ 
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Національний університет «Львівська політехніка», УКРАЇНА 

 
Вступ. Типи задач 
Грід – розподілена обчислювальна система, яка забезпечує гнучкий, безпе-

чний, скоординований розподіл ресурсів. Грід-системи застосовують в науковій 
та комерційній сферах для розв’язування трудомістких задач. Грід-системи є 
новою перспективною технологією. 

Для швидкого і ефективного розв’язання деяких задач, пов’язаних з дослі-
дженням та проектуванням грід-систем, краще працювати не з реальними грід-
системами, а з їх моделями. Розглянемо основні з цих задач та аргументуємо 
доцільність виконання моделювання для їх розв’язування. 

Тестування програм для грід-систем. Розробка ефективних програмних 
засобів, зокрема планувальників робіт, для великих динамічних гетерогенних 
грід-систем вимагає попереднього комплексного тестування: необхідно переві-
рити правильність та ефективність роботи засобу в різних ситуаціях, які можуть 
виникнути під час експлуатації. Через неконтрольованість збоїв та фонового 
навантаження, а також динамічну природу системи, виконати експерименталь-
ну перевірку розроблених засобів на реальних системах складно, а, часто, не-
можливо. Окрім цього, перевірка засобу на реальній системі вимагатиме знач-
них фінансових і часових витрат. 

Проектування грід-систем. Створення грід систем є складною задачею. 
При проектуванні масштабних грід-систем можна створювати і перевіряти не-
великі експериментальні прототипні грід. Однак, такий підхід не завжди дава-
тиме репрезентативні результати, оскільки, продуктивність реальної грід тісно 
пов’язана з мережевою інфраструктурою цілої системи. Цю інфраструктуру 
неможливо відобразити у невеликій системі, а створення масштабної експери-
ментальної грід, близької до реальних розмірів є дорогим. 

Виявлення слабких місць грід-систем. В процесі використання грід-
систем, які вже існують, може виникнути необхідність їхньої оптимізації та 
розширення. В таких випадках потрібно відповідати на запитання, пов’язані з 
внесенням змін в грід і тим, які ці зміни вплинуть на продуктивність системи та 
її складових частин. Наприклад, як зміниться ситуація при збільшенні пропуск-
ної здатності каналів між вузлами грід.  Пошук відповідей на ці запитання ме-
тодом спроб і помилок складний і економічно неефективний. 

Постає питання вибору методів моделювання для кожної задачі. 
Методи моделювання грід-систем 
Імітаційне моделювання грід-систем базується на загальних методах моде-

лювання. Існує три основні типи імітаційного моделювання: емуляція, матема-
тичне моделювання, та дискретне моделювання (дискретно-подійне моделю-
вання, моделювання дискретних подій). 
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Математичне моделювання є найбільш абстрактним. У цьому способі 
моделювання процеси та явища описують за допомогою математичних рівнянь 
чи інших математичних засобів. Наприклад, з’єднання між обчислювальними 
вузлами грід можна описати функцією, виходячи з пропускної здатності, часу 
відклику каналу та максимального розміру пакету даних [1]. 

Дискретне моделювання – моделювання, в якому функціонування систе-
ми, яку досліджують, представлене послідовністю подій. При дискретному мо-
делюванні час не є неперервним. Будь-яка зміна у модельованій системі, на-
приклад, прихід роботи, кінець обслуговування, тощо генерує нову подію. Коли 
всі події поточного часового кроку опрацьовані, процес моделювання перехо-
дить до наступного кроку. Перевагою є те, що простій системи (період, коли 
щось відбувається, але це не призводить до змін) ігнорують, що значно при-
швидшує моделювання [2]. 

Агентне моделювання – вид дискретного моделювання. У цьому типі мо-
делювання окремі сутності, такі як маршрутизатори, мережеві з’єднання, виро-
бники та споживачі даних представлені у моделі як активні агенти. Кожен агент 
має свій внутрішній стан та правила, за якими змінюється внутрішній стан і 
відбувається взаємодія з зовнішнім середовищем. 

Емуляція – дублювання в комп’ютерній системі А функцій іншої 
комп’ютерної системи В, що дозволяє на системі A виконати програму, написа-
ну для системи B. Емуляція є на найнижчому рівні абстракції серед інших видів 
імітаційного моделювання. За допомогою емуляції можна відкоригувати неточ-
ності моделювання більш абстрактного рівня. При емуляції грід-систем дані і 
сервісні запити можуть передаватися через реальну мережу, а програма вико-
нуватися на комп’ютерах з встановленими віртуальними машинами [2]. Емуля-
ція дозволяє перевірити ефективність, гнучкість та надійність програм, написа-
них для грід. Однак, емуляція вимагає великої обчислювальної потужності, на-
приклад в [3] для емуляції грід-системи використовували кластер. 

Висновки 
Імітаційне моделювання грід-системи дозволяє досліджувати грід без ви-

користання самої системи. Вибір методу моделювання залежить від типу зада-
чі. При проектуванні грід-систем та для виявлення слабких місць грід-систем, 
які вже існують, доцільно виконувати дискретне моделювання в поєднанні з 
математичним моделювання. Для перевірки алгоритмів та програмних засобів 
для грід-систем потрібно виконувати емуляцію. 
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Несмотря на существование различных методов по реализации Web-
приложений, многие из них не обеспечивают единообразное представление со-
держимого в разных Web-навигаторах. В данной работе исследуются различные 
современные Web-технологии для создания динамического сайта с унифициро-
ванным (единообразным) представлением содержимого в разных Web-
навигаторах. Предметом исследования является современные Web- технологии, 
а в частности  язык JavaScript и библиотека jQuery, которые позволят реализо-
вать Web-приложения для всех современных Web-навигаторов и для устройства 
iPad. Целью работы является создание виртуального конструктора одежды, ко-
торый единообразно будет отображаться в различных браузерах и устройстве 
iPad при использовании JavaScript, библиотеки jQuery, php и БД под управле-
нием СУБД MySql. 

Для достижения указанной цели были решены задачи: 
1) выбор программных технологий; 
2) разработка приложения с учетом выбранных технологий; 
3) создание взаимосвязи конструктора с CMS Joomla, с помощью php и ба-

зы данных MySql; 
4) cоздание верстки страниц, которая обеспечивает единое представление 

в разных навигаторах. 
При выборе технологий для создания ядра приложения мною были про-

анализированы: Adobe Flash, JavaScript и библиотека jQuery. 
Критерии оценки: зависимость от дополнительных плагинов, нагрузка на 

центральный процессор, масштабируемость объектов, единообразное представ-
ление в различных браузерах  и устройствах.  

Анализируя выше указанные технологии, я придерживался этих критериев 
оценки. В результате, технология Adobe Flash была отброшена, так как не соот-
ветствовала данным критериям.  Язык программирования JavaScript и библио-
тека jQuery соответствуют им потому, что библиотека jQuery дает программи-
сту элегантный инструмент реагирования на действия пользователя, содержит 
функциональность, полезную для решения максимально широкого круга задач,  
которые необходимы для создания конструктора одежды [1].  

В данной работе продемонстрировано создание онлайн-ателье конструкто-
ра одежды на технологии JavaScript и библиотеки jQuery с использованием 
CMS Joomla. 

Алгоритм работы процедура создания унифицированного сайта состоит из 
следующей последовательности шагов. 
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Шаг 1. На JavaScript был написан код, который реализует полноценное 
ателье, в котором есть все необходимые функции для создания одежды, а также 
удобную и интуитивно понятную структуру управления процессом создания 
одежды для пользователей данного сайта. В функционал конструктора входит 
выбор различных элементов одежды (пуговицы, застежки, рукава, воротники, 
карманы, элементы отделки и т. д.), выбор цвета ткани для каждого объекта, 
создание собственной вышивки на объекте, увеличение одежды, просмотр соз-
даваемой одежды под различным ракурсом, задание собственных размеров при 
заказе одежды и многое другое. Конструктор сам вычисляет и формирует цену 
одежды в зависимости от выбранных элементов и их цены [2][3].   

Шаг 2. Также, для него была разработана администраторская панель, в ви-
де плагина для Joomla, которая позволяет добавлять новые элементы одежды в 
конструкторе без знаний языков Web-программирования. Одним из пунктов 
администраторской панели является возможность импорта подготовленных cvs 
файлов. Это было организовано для того, что бы владелец сайта мог за один раз 
добавить неограниченное число составляющих элементов одежды в конструк-
торе. В Joomla дополнительно используется модуль  магазина VirtueMart. Был 
написан код, который передает значения переменных готовой одежды, которую 
создал пользователь в php. После этого была создана связь с базой данных, что 
позволило созданному конструктору полностью взаимодействовать с CMS 
Joomla и модулем VirtueMart. Это дало возможность при сохранении рубашки 
автоматически сохранять ее в базу данных модуля VirtueMart, для дальнейшего 
отображения одежды в корзине и оформления заказа, а также полностью кон-
тролировать заказы и составлять отчеты о продажах.  

Шаг 3. Дизайн сайта был разработан в программе Photoshop, с учетом того, 
чтобы посетитель смог долгое время находиться за монитором и его ничего не 
отвлекало от создания концепции своей одежды. Для создания верстки сайта 
было использовано html и css 3. Также была реализована проверка версии брау-
зера. Если версия устаревшая, то добавляется скрипт, который расширяет воз-
можности данного браузера. 

Код, который получился в результате проделанной работы, оказался на-
много меньшим за размером,  более быстродействующим и универсальным, 
чем код, если бы использовался Flash.  Php-скрипт позволяет связать возмож-
ности CMS Joomla и конструктора, а плагин управления конструктором позво-
ляет владельцу данного ресурса самостоятельно его сопровождать.  

В дальнейшем планируется данную разработанную систему оформить как 
CMS, для того что бы пользователи могли использовать ее не только для конст-
руирования одежды, но и для автоматизации процесса создания других универ-
сальных конструкторов которые им необходимы.   
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Материализованные представления (МП) – это сохраненные результаты 

выполнения запросов. Они обеспечивают значительное сокращение времени 
выполнения запроса за счет устранения большого числа ресурсоемких опера-
ций.  

Одной из основных проблем при использовании МП является обеспечение 
достоверности данных при их изменениях в основных таблицах. В [1,2] разра-
батывается метод инкрементального обновления, основанный на использова-
нии таблиц обновлений (ТО). Применение ТО позволяет упростить схему об-
новления МП за счет использования данных только о модификациях исходных 
таблиц (ИТ) [3]. Однако, обслуживание ТО также требует затрат времени и в 
некоторых случаях приводит к снижению производительности.  

Целью настоящего исследования является анализ необходимости исполь-
зования ТО для различных видов запросов и вывод числовых коэффициентов, 
позволяющих оценить эффективность применения ТО. 

Рассмотрим некоторое МП М, содержащее поля mi, i= . Зададим для 

данного МП таблицу обновлений (ТО) ∆M с полями mj, j=  из спецификации 
запроса с указанием вида функции обновления (Insert, Update, Delete). Специ-
фикацией запроса будем называть объединение множества М =  c мно-
жеством полей из условного предиката P фразы FROM.  

Тогда для каждой операции добавления, удаления и обновления данных в  
ИТ, вместо непосредственной модификации МП, необходимо выполнить соот-
ветствующую запись в ТО ∆M c указанием старого значения полей (OLD) и об-
новленного (NEW). 

Для оценки эффективности использования ТО для разных видов запросов 
требуются следующие временные характеристики: 

• t – время выполнения запроса; 
• f – частота появления запроса; 
• trefresh – время непосредственного обновления МП при модификации ИТ; 
• tМП – время чтения результата из МП; 
• ∆twrite – время записи в ТО; 
• ∆trefresh – время обновления МП на основании данных из ТО. 

Для анализа прироста производительности предлагается ввод числовых 
коэффициентов, позволяющих сравнить долю времени, затрачиваемую систе-
мой на выполнение запроса  

− без МП, 
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− с МП, которое обслуживается без использования ТО, 
− МП, обслуживаемое ТО. 

K = t * f (1) 
KМП =  trefresh * ∆f +  tМП * f (2) 

KТО = ∆t * ∆f + tМП * f + trefresh * f (3) 
После расчета коэффициентов (1-3) можно сделать следующие выводы: 

• если K≈ KМП и KТО<< KМП, то для обновления МП следует использовать 
ТО; 

• если KТО≈ KМП, то от ТО следует отказаться и непосредственно модифици-
ровать МП; 

• если K≈KМП≈KТО, то использование данного МП не дает прироста произво-
дительности; 

• если K<< KМП и K<<KТО, то использование МП не просто неэффективно, 
но более того – оно снижает общую производительность системы. 

Результаты анализа, оформленные в виде рекомендаций по использованию 
ТО, сведены в таблицу 1. 
Таблица 1. Рекомендации по использованию ТО 

Не  использовать ТО Использовать ТО 
1) простой запрос  
2) простой запрос с группировкой 

при низкой селективности* 
3) многотабличный запрос без 

объединения 
4) некоторые группы простых 

объединений 

1) простой запрос с группировкой 
при высокой селективности 

2) подчиненные и коррелирован-
ные запросы 

3) многотабличные запросы с 
объединением и агрегацией 

* Под селективностью понимается отношение числа уникальных значений 
некоторого поля ИТ к общему числу строк таблицы. 

Таким образом, в результате исследования получены рекомендации по ис-
пользованию ТО и критерии оценки их эффективности, которые позволяют 
проанализировать необходимость создания ТО для каждой конкретной группы 
запросов. 
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Для компьютерных классов достаточно актуальна задача контроля актив-

ности использования компьютеров. Непродуктивность использования их при-
водит не только к излишнему расходу электроэнергии, но и снижает общий ре-
сурс эксплуатации всей техники. Второй аспект этой проблемы – условная  
аренда компьютерного времени и ресурсов класса. Обеспечивая эффективный 
контроль, можно в целом повысить эффективность загрузки компьютерных 
классов. Следовательно, в целом рассматриваемая задача актуальна. Одним из 
путей ее решения является разработка специальных программ мониторинга со-
стояния активности станций в сети.  

Реализация программ мониторинга может быть проведена разными путя-
ми. Например, возможно решение с помощью клиентских и серверных про-
грамм, по архитектуре «агент-менеджер». В этом случае, возможно, осущест-
вить удаленное управление компьютером, а также сбор статистики о его работе. 
Вторым вариантом является реализация на основе специального сервера-
менеджера, определяющего факт активности компьютера в сети, либо факт от-
ключения. Третьим возможным решением является использование специальной 
независимой утилиты способной сохранять результаты о состоянии работы 
компьютера на основе дополнительных процедур, использующих скрипты или 
упрощенные команды операционной системы. В любом случае результаты ар-
хивируются и накапливаются в специальных структурах или базах данных.  

Первые решения оказываются достаточно продуктивными, но создают из-
лишнюю нагрузку на каждую рабочую станцию. Третье решение привлека-
тельно своей автономностью, простотой  и независимостью от остальных сис-
тем. Оно то и было избрано исходя из легкости в эксплуатации и отсутствия 
необходимости устанавливать лишнее программное обеспечение на рабочие 
станции. Результатом последующей работы стал пакет программ, рассматри-
ваемый как целостная система, способная производить мониторинг состояния 
компьютеров в аудитории. По результатам данного мониторинга производится 
статистическая оценка активности для каждой станции в сети за заданный пе-
риод времени: день, неделя, месяц и год. Кроме этого была реализована и до-
полнительная возможность – удаленное автоматическое и ручное включение и 
выключение всех или отдельных компьютеров в классе. 

В процессе реализации программы были получены несколько оригиналь-
ных решений. Первое – реализация удобного интерфейса. Внешний вид напо-
минает интерфейс ICQ программ. Такой интерфейс удобен, компактен, привы-
чен. Дополнительная функция – сворачивание в трей. Реализация функций уда-
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ленного включения машин стала возможной лишь при использовании техноло-
гии WAKE-ON-LAN и специальных MAGIC пакетов. Функции удаленного вы-
ключения были реализованы на основе стандартных средств операционной сис-
темы – утилиты shutdown. Особенности реализации этой технологии в компью-
терной сети состоят в необходимости дополнительного решения вопросов 
безопасности. Необходимо предварительно выставить разрешение удаленному 
пользователю N на функцию выключения компьютера или вариант использова-
ния программы от имени администратора сети.  

Необходимо также добавить, что рассматривались несколько вариантов 
вывода статистики состояний компьютеров. Важным моментом стал способ 
хранения текущей статистической информации. Рассматривались варианты 
хранения этой информации в реестре, в специальных базах данных или в файле. 
Было принято решение не засорять ненужной информацией реестр и не исполь-
зовать БД из-за малого объема данных, следовательно, сведения  решено было 
хранить в файле специальной структуры. 

При разработке программы использовалось динамическое подключение 
библиотек, так как была необходимость в нескольких реализациях вывода ста-
тистической информации. Это позволило сделать доступной возможность под-
ключения дополнительных функций и расширения программной системы. На-
пример, функция удаленного включения компьютера реализована в виде от-
дельного модуля.  

Достоинством данного программного обеспечения является независимость 
от других программных систем или библиотек. В основе было использовано 
программирование на низкоуровневом языке.  Данная система может быть за-
пущена на очень старых компьютерах и поддерживает операционные системы 
Windows x86 95/98/2000/ME/XP/Vista/7. 

В результате мы имеем работоспособное программное решение по доста-
точно важной проблеме. Оно может применяться для сбора статистики с групп 
до 30 компьютеров и последующей ее обработки.  

Работа выполнена в лаборатории «Менеджмент компьютерных сетей», 
ХНУРЭ, каф. ИУС. 
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ 
Петров И.С., Рубанская А.С. 

к.т.н., проф. каф. КС Бровков В.Г. 
Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 

 
В настоящее время разработчики информационных систем сталкиваются 

с тем, что сервера хранения информации и дата-центры  географически удале-
ны друг от друга. Учитывая мировые темпы информационной децентрализа-
ции, разработка эффективных систем управления распределенными базами 
данных является актуальной проблемой [1]. Под распределенными базами  дан-
ных подразумевают сумму фрагментов баз данных, которые располагаются на 
различных узлах и, возможно, управляются разными СУБД. Идеальная база 
данных должна иметь следующие характеристики: локальную автономию, не-
зависимые узлы, прозрачность расположения, прозрачную фрагментацию, про-
зрачное тиражирование, обработку распределенных запросов, обработку рас-
пределенных транзакций, независимость от оборудования, независимость от 
операционных систем, прозрачность сети и независимость от СУБД [2]. 
 Задачей данной работы является разработка эффективного приложения для 
работы с распределенными базами данных, которое в полной мере обеспечива-
ет стабильную и безопасную работу специализированных информационных 
систем. Кроме того, система управления БД должна быть максимально мобиль-
ной и удобной в оптимизации, как для пользователя, так и для администраторов 
серверов.  
 При разработке приложения «клиент-сервер» для работы с распределен-
ными базами данных особое внимание было уделено кроссплатформенности 
системы. Это связано с тем, что разные узлы в системе могут работать как на 
разных архитектурах, так и операционных системах, а также иметь разные 
СУБД, которые в свою очередь могут отличаться версиями. Для этого целесо-
образно использовать связь «клиент - сервер - база данных», в которой  серве-
ром самостоятельно определяется выбор базы данных и совершаемая транзак-
ция (рис.1.). Клиент прямого доступа к базе данных не имеет. Немаловажную 
роль здесь играет скорость работы с базой данных, поскольку распределенные 
системы баз данных поддерживают  работу с тысячами (возможно, десятками 
или сотнями тысяч) пользователей, и на каком-то определенном этапе могут 
возникать проблемы с транзакциями, которые могут иметь большую задержку  
или теряться(игнорироваться). 
 Кроссплатформенность приложения достигается за счет использования ар-
хитектурно-независимого объектно-ориентированного языка. В данном случае, 
это язык Java (технология J2EE), на котором пишется как клиентское приложе-
ние, так и серверное [3]. На управляющем сервере хранятся профили всех дос-
тупных баз данных. При получении запроса от клиента, сервер по известному 
профилю преобразовывает запрос, который будет понятен конкретной СУБД. 
Для ускорения быстродействия работы с базой данных, отдельно разрабатыва-
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ется т.н. «пул». Все предварительные необработанные запросы попадают в спе-
циальную область памяти, где ждут своей очереди. Кроме того, в полном объе-
ме используется многопоточное программирование на языке Java.   

 
Рис.1. Взаимодействие элементов распределенной БД 

 
В процессе работы реализованы элементы системы, которые обеспечивают ми-
нимум программного обеспечения со стороны баз данных, реализующего кор-
ректное взаимодействие с сервером (подключение, прием и отправление паке-
тов); удобство со стороны «клиента», так как вся нагрузка многопоточного 
управления транзакциями в базах  приходится на сервер. Для повышения на-
дежности работы системы и совместимости ее с разными типами баз данных 
предусмотрено использование механизма позднего связывания с объектами, 
реализующими функции драйвера базы данных.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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На данный момент эффективное проектирование информационных сис-

тем возможно лишь в том случае, если в максимальной мере учитывается воз-
можности  их эксплуатации, то есть если программа  отвечает эргономичным 
требованиям. 

Актуальным вопросом в области создания программных продуктов, в том 
числе и Web-приложений, является вопрос проектирования удобного пользова-
тельского интерфейса. Качественный программный интерфейс гарантирует ус-
пешность продукта и его конкурентоспособность. Степень удобства интерфей-
са определяет параметр «юзабилити»[1].  

Количественные характеристики составляющие юзабилити[2]:  
1. Результативность (effectiveness) — полнота и точность достижения посетите-

лями ресурса целей. Она оценивается по количеству совершенных пользова-
телями ошибок, а также посредством доли правильно выполненных заданий.  

2. Производительность (efficiency) — отношение затрачиваемых ресурсов к ре-
зультативности. Ее измеряют по времени выполнения задачи, когнитивной 
нагрузке, длительности обучения и сложности осуществляемой деятельнос-
ти.  

3. Удовлетворенность (satisfaction) — восприятие продукта пользователями и 
комфорта его использования. Для определения данного параметра применя-
ют опросные методики по ходу или после юзабилити тестирования. 

В большинстве случаев для оценки юзабилити в качестве основной хара-
ктеристики результативности и производительности принято считать время 
решения определенной задачи. Такой подход требуется обоснования, насколько 
зависит время исполнения поставленной задачи от аппаратной части, логики 
взаимодействия или от визуализации интерфейсных команд. 

Предлагаемый подход оценивает не реализованную фактически систему, 
а её идеи, замысел и логику, что даёт возможность протестировать Web-
приложение на ранних этапах разработки и избежать дальнейших ошибок. 

Предложенный метод основывается на построении интерфейсных схем. 
Количество интерфейсных схем (совокупность комбинаций страниц для дости-
жения поставленной цели) напрямую зависит от количества страниц сайта. В 
качестве модели отображения одной интерфейсной схемы используем n-арное 
дерево. Каждая вершина обозначает одно состояние интерфейса, а  рёбра отве-
чают за переходы, осуществляемые пользователем.  

Это позволяет рассчитать ряд показателей, позволяющих оценить эрго-
номичность интерфейса:  
1. Для оценки результативности: 

- прогнозируемую вероятность выбора  правильного пути;  
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- прогнозируемая вероятность выбора  неправильного пути; 
- фактическую вероятность попадания в ошибочную вершину (ошибочный 

проход); 
- фактическую вероятность прохождения по правильному пути.  
Сравнение прогнозируемых и фактических оценок, а так же построенные де-

ревья позволяют дать рекомендации по улучшению интерфейса с точки зрения 
основных показателей юзабилити.  
2. Для оценки производительности:  

- количество операций, которое нужно выполнить для нахождения требуе-
мой вершины[3]; 

- эффективность интерфейса; 
- длина пути, которая зависит от веса одной интерфейсной схемы; 
- вес интерфейсной схемы. 

Распределение весов (w) - неравномерное в зависимости от того, какой по 
счёту была найдена рассматриваемая интерфейсная схема (j) рис.1. Более ран-
ней интерфейсной схеме соответствует более высокий вес.  

 
Рис.  1. График распределения весов 

Правила анализа юзабилити вытекают из расчёта показателей по данной 
методике:  
- если вероятность прогнозирования прохождения по неправильному пути 

стремится к единице, то такой интерфейс считает неэффективным с точки 
зрения юзабилити и рекомендовано его пересмотреть; 

- чем меньше длина пути, тем меньше пользователю понадобится действий для 
достижения поставленной цели, следовательно, интерфейсная схема будет 
более эффективной;  

- чем меньше ветвлений на каждом уровне, тем лучше фактическая вероят-
ность прохождения по правильному пути, поэтому рекомендуется применить 
принцип декомпозиции, который позволит n-арное дерево превратить в би-
нарное, при помощи дополнительных вершин, таких как введение пароля.  

Разработанный метод оценки интерфейсов, обладает меньшей мерой 
субъективности и специалист, владеющий им, может смоделировать поведение 
изучаемых явлений. Метод позволяет минимизировать количество человече-
ских ошибок и увеличить удовлетворенность пользователей.  
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Обсяги даних, які опрацьовують сучасні інформаційні системи, значно пе-

ревищують можливості аналізу даних, що обмежені обчислювальними ресур-
сами. Тому виникає задача виявлення залежностей між певними групами, чи 
окремими атрибутами даних. Опис моделі з фіксованими залежностями значно 
простіший, а аналіз поточного стану системи спрощується до перевірки допус-
тимих відхилень параметрів від прогнозованих. Тому задача виявлення залеж-
ностей в даних є дуже важливою та актуальною у сучасних інформаційних тех-
нологіях. 

Задача виявлення залежностей у даних полягає у пошуку множини функ-
цій  

( )njj xxxfy ,,, 21 K= ,          (1) 

що описує досліджувані параметри моделі jy , mj ,1= , в залежності від множи-

ни доступних параметрів спостереження ix , ni ,1= . 
Деякі параметри ix  теж є функціями, залежними від інших параметрів мо-

делі. Позначимо множину незалежних параметрів можелі (наприклад, коорди-
нати в просторі та час, для деяких моделей – погода та ін.) через C. Це не озна-
чає, що параметри є константами, але їх зміна та область значень детерміновані 
і не залежать від жодних інших параметрів моделі. Усі інші параметри  

CXZ \=             (2) 
мають функції залежностей, що в кінцевому виді залежать лише від множини 
параметрів C: 

( ) ( ) { }
13221

~,...,~,~:,...,..1, 21
'

iiiiiiskkk zzzzzziiiZkChXhz
s

¬∃∈∀==    (3) 
позначення ~ використано для залежності параметрів, тобто ba ~  означає, що 
параметр a залежить від b не константно, ( ) constba ≠ . Формула (3) означає, що 
граф залежностей параметрів є напрямленим ациклічним. 

Оскільки в кожному практично дослідженому параметрі наявна похибка 
вимірювання, а в статистичних параметрах – ще й випадкова складова, то і ре-
зультуючу функцію неможливо описати точним математичним виразом. Нато-
мість доводиться вводити допустимі похибки моделі ∆yi. 

Функції ( )nj xxxf ,,, 21 K  звісно, можуть не залежати від деяких параметрів ix . 

Позначимо їх множину через 0
jX , а множину параметрів, зміна яких впливає на 

параметр jy  – через jX . 
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Тоді функції jf  матимуть вигляд 
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   (6) 
Пошук форми цих функцій і є задачею виявлення залежностей в даних. 
Задача прогнозування параметра jy  зводиться до визначення зміни зна-

чення функції ( )Xf j  та можливих відхилень цього значення від обчисленого 

внаслідок випадкової складової моделі, залежно від заданих змін параметрів ix . 
Можна виділити такі основні типи параметрів моделі: 

• За типом значень: 
o Дискретні 

� З випадковою складовою 
� Детерміновані 

o Неперервні 
� Час (t) 
� Інші неперервні параметри 

• За роллю в моделі: 
o Детерміновані (C) 
o Залежні (Z) 
o Досліджувані (Y) 

Час виділено в окрему підгрупу параметрів, оскільки він накладає дуже 
важливе обмеження на всі функції, що ним описуються: 

( ) ( ) ( )( ) ( )i
ni

nn ttttXxtXxtXxff
..1

2211 max',',,,...,,,,:
∈

>∀
     (7) 

Тобто, значення жодної функції в момент часу t ′  не може залежати від 
значень інших функцій в майбутньому – час накладає причинне обмеження: 
причина не може залежати від наслідків (з теоретичної фізики). 

Для повного опису моделі потрібно враховувати можливу наявність пара-
метрів, що не піддаються спостереженню чи просто не досліджуваних раніше, 
але які впливають на досліджувані величини. Позначимо ці параметри через U 

(від англ. “unknown”), а їх вплив на досліджувані величини – через v(U). Тоді 
формули (1) та (6) перепишуться: 

( ) ( ) ( ) ( )jjjjjjjj UvXgUvXfy +=+=        (8) 

Результати, отримані у даній статті, дають теоретичне підґрунтя для ство-
рення програмного продукту для виявлення залежностей у великих наборах да-
них. Описана модель дозволяє описувати як класичні математичні залежності, 
так і ті, що не виражаються в квадратурах, а також виявляти вплив невідомих 
параметрів на досліджувані атрибути даних. 
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Сучасні системи керування базами даних (СКБД) стають усе більш склад-
ними і багатофункціональними системами, що підвищує складність процесу 
управління ними з боку системних адміністраторів. У той же час від СКБД ви-
магається відповідність сучасним вимогам  характеристик часу роботи: скоро-
чення часу виконання окремих запитів до БД, збільшення пропускної спромож-
ності по обробці запитів (кількість запитів, оброблених в одиницю часу). З ба-
гатьох засобів поліпшення характеристик продуктивності СКБД, таких як логі-
чна оптимізація, фізична оптимізація, структурна оптимізація, апаратна оптимі-
зація та налаштування параметрів, лише налаштування параметрів не вимагає 
зміни програмного коду та не вимагає зміни структури БД. У технічній докуме-
нтації по СКБД завжди даються рекомендації що до можливих значень параме-
трів, але без опису методики вибору цих значень, яка включала б певну послі-
довність дій. Тому адміністраторові доводиться вивчати документацію по ви-
користанню СКБД, проводити множину експериментів з БД для пошуку потрі-
бних значень параметрів.  

Зменшити трудомісткість визначення потрібних значень параметрів СКБД 
дозволяє технологія, представлена на рисунку. Метою цієї роботи є розробка 
алгоритму автоматизованої зміни параметрів на основі уніфікованої парамет-
ричної моделі [1]. 
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Рис. Технологія автоматизованого конфігурування СКБД 

Запропоновано алгоритм зміни у вигляді наступної послідовності кроків: 
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Крок 1. Формування параметрів для тестування. Якщо параметри сформо-
вані − перехід на крок 2, інакше − кінець роботи алгоритму. Параметри форму-
ються послідовно, збільшуючи значення,  доки не досягнуть визначеного мак-
симуму. 

Крок 2. Визначення рівня керування зміною параметрів. Якщо рівень − 
sql-запит, то перехід до кроку 3, інакше − перехід до кроку 4. 

Крок 3. Зміна параметрів засобами sql-запитів до СКБД та перехід до кро-
ку 5. 

Крок 4. Зміна конфігураційного файлу параметрів СКБД. 
Крок 5. Перезапуск сервера СКБД. 
Крок 6. Генерування скриптового файлу для запуску тесту. 
Крок 7. Запуск скриптового файлу тестування. 
Крок 8. Збереження отриманих результатів у БД. 
Крок 9. Перехід до кроку 1. 
Кінець роботи алгоритму. 
Для роботи алгоритму заповнено БД параметрів, яка містить опис наступ-

них параметрів: checkpoint_segments − визначає кількість сегментів журналу 
транзакцій між контрольними мітками; checkpoint_timeout − максимальний час 
між автоматичними контрольними мітками; commit_delay −  тимчасова затрим-
ка між записом в буфер і записом буферу на диск; commit_siblings − мінімальна 
кількість одночасно відкритих транзакцій перед виконанням commit_delay-
затримки; default_statistics_target − встановлює цільову статистику за замов-
чанням для стовпців таблиці; effective_cache_size − вказує планувальникові на 
розмір найбільшого об'єкту в базі даних, який може бути закешований; 
work_mem − визначає максимальний розмір пам'яті, яка може буди виділена для 
операції сортування та агрегації; shared_buffers − розмір пам'яті для виконання 
активних операцій; wal_buffers − розмір пам'яті, який використовується спільно 
для WAL-даних. 

В подальшому при аналізі продуктивності СКБД PostgreSQL буде викорис-
тано програму pgbench, яка тестує БД з використанням тесту TPC-B та вимірює 
кількість транзакцій в секунду. 

Запропонований алгоритм не залежить від типу СКБД, завдяки тому що він 
працює на різних рівнях керування параметрами (sql-рівень, рівень зміни кон-
фігураційного файлу), що надає можливість застосовувати його до будь-якої з 
СКБД, які існують на сьогоднішній день, оскільки всі СКБД дозволяють зміню-
вати свої параметри хоча би на одному з цих рівнів. 
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Суттєве підвищення продуктивності інформаційних систем (ІС) можливо 

досягнути шляхом використання матеріалізованих представлень [1]. Але  їх ви-
користання вимагає аналізу запитів до БД протягом досить тривалого часу. 
Підвищення ефективності застосування МП можливо, якщо визначені періоди 
їх найбільш інтенсивного використання (періодичність появи запитів до БД пе-
вного типу), що дає змогу вмикати чи вимикати МП. В даний час з’явилося ли-
ше декілька робіт, посвячених дослідженню періодичності запитів [2]. 

Ціль даної роботи являється створення технології використання механізму 
автокореляції для виявлення періодичності появи заданих запитів в ІС. 

Будемо вважати, що проводиться спостереження за ІС  протягом часу  T . В 
результаті чого отримана, впорядкована за часом, множина запитів 

ZM . З мно-
жини 

ZM виділяється множина запитів типу pZ , для яких можливе створення 

МП.  
Введемо поняття щільності розподілу запиту ppi ZZ ∈ , як кількість запитів, 

зафіксованих за одиницю часу tδ . Тоді всі значення щільності для запиту piZ , 

будуть складати впорядковану по часу множину niyY ii ,1},{ == , де tTn δ/=  
Вибір значення  tδ  визначається наступними міркуваннями. В інтерактив-

ному режимі мінімальний час для прийняття рішення, формування та відправки 
запиту складає декілька хвилин. З іншої сторони 30 хвилин можуть визначити 
розпорядок робочого дня (часи прийому, обідню перерву і т.п.). Тому вибирає-
мо 10=tδ  хв. 

Вибір функції автокореляції в якості основи для розробленої технології, 
визначається, по-перше, вона не залежить від об’єму вхідних даних, їх фактич-
них значень, по-друге, вона вирізняється відносною простотою підготовки ви-
хідних даних до розрахунку.  

Існують дослідження в області автокореляції, які дозволять вирахувати пе-
ріодичність появи даних [3].  
Алгоритм визначення основного періоду передбачає наступну послідовність 
дій:  

1. Визначення середньоарифметичного значення 
_
Y  елементів функції щіль-

ності запиту: 

n
YY
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      де ijY  - щільність розподілу запиту на елементарному інтервалі спостере-

ження  
2. Обчислення значення функції варіації 0c : 
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3. Обчислення значення функції автоковаріації hc  : 
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−

=

−−=
+

hN

j

iiij YYYY
N

c
hjih

1
)(

1  

4. Обчислення коефіцієнта автокореляції hr  на кроці h : 

0/ ccr hh =  
5. Порівнюємо отриманого коефіцієнта з 0.75. Якщо отримане значення бі-

льше, то ми зберігаємо це значення, а часовий  крок на якому це значення 
було отримано оголошуємо основним періодом. 

6. Повторюємо кроки 3-5 для кожного h . 
7. Повторюємо кроки 1-6 для кожного запиту 

Приведений вище алгоритм – це інструмент, який потрібно коректно  ви-
користати. В нашому випадку пропонується використовувати «прив’язку» до 
графіка роботи в кожному конкретному випадку.  Для цього зручно використо-
вувати ієрархічне представлення piZ , при якому елементарна одиниця – день 

містить дві властивості (відповідно дві вітки аналізу: горизонтальна та вертика-
льна): номер тижня (1, 2, 3, 4, залишок) та день тижня (понеділок … неділя). 
Аналіз починається з виділення з множини piZ  множину pipik ZZ ∈  і являє собою 

місячний часовий проміжок. Після закінчення аналізу та виділення періодів для 
включення/виключення МП, продовжуємо аналіз на іншому pipik ZZ ∈  шляхом 

підстановки отриманих результатів на попередньому проміжку і відповідного 
аналізу. Перевага такого рішення завдання стає очевидною при збільшенні 
об’єму piZ , коли шляхом різноманітних дій можливо підвищити точність і віро-

гідність отриманих даних. 
Висновки: запропонований алгоритм дозволяє дати попередню оцінку пе-

ріодичності кожного запиту до БД і на її основі виділити і сформувати множину 
періодів вмикання/вимикання МП для реляційної БД. 
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У більшості випадків зображення оцінюють за часом формування і пара-

метрами, які визначають їх візуальну відмінність від об’єктів, які сформовані за 
базовим методом. Об’єктивні оцінки можна отримати для динамічних зобра-
жень, оскільки в цьому випадку змінюється тріангуляційна мережа складових 
об’єктів, що передбачає виконання  процедур  шейдерними блоками різного 
рівня та задіяння різних етапів графічного конвеєра [1-2]. Був розроблений про-
грамний модуль для моделювання та тестування різних методів формування 
3D-об’єктів із використанням професійного графічного конвеєра. Розроблена 
комп’ютерна програма виконує такі функції: формування 3D-об’єктів у статич-
ному та динамічному режимах за вибраним методом зафарбовування; визна-
чення за NMSE візуальних відмінностей між двома зображеннями, сформова-
ними за різними методами; вибір для моделювання різних моделей освітлення, 
значень коефіцієнтів спекулярності, інтенсивностей розсіяного та точкового 
джерел світла, коефіцієнтів розсіяної, дифузної та спекулярної складових коль-
ору; визначення часу формування графічних об’єктів у статичному режимі; ви-
значення кількості кадрів у секунду при формуванні динамічних зображень із 
виділенням окремо часу, який витрачено на процедуру зафарбовування; визна-
чення загальної кількості трикутників у тріангуляційній сітці, якою задано 
графічний об’єкт; співвідношення між загальною кількістю трикутників і 
кількістю трикутників, в яких спостерігається відблиск або його частина. Про-
граму розроблено з використанням мови програмування Java на основі 
бібліотеки idx3d. На рис. 1. наведено зображення зовнішнього вигляду 
інтерфейсу.  

 

 
Рис.1. Зовнішній вигляд інтерфейсу користувача  

 
Візуальну відмінність між двома зображеннями оцінювали за нормованою 

середньоквадратичною похибкою (NMSE)  [3], яка розраховується за формулою 
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де i - кількість пікселів, з яких складається об’єкт; ( )(),(),( 111 iBiGiR ), 
( )(),(),( 222 iBiGiR ) - інтенсивності кольору червоної, зеленої та синьої складових 
кольору і-го піксела зображень відповідно еталонного та сформованого  об’єкта. 
За допомогою програмного модуля було встановлено такі оцінки: якщо значення 
NMSE  не більше за 0,0001, то візуально зображення не відрізняються один від 
одного; якщо NMSE  знаходиться  в діапазоні [ ]00025,00001,0 ⋅

⋅ , то два зобра-
ження мають незначні відмінності; якщо NMSE  знаходиться в діапазоні 
[ ]001,000025,0 ⋅

⋅ , то зображення мають візуально помітні відмінності; якщо 
NMSE  більша за 001,0 , то два зображення суттєво відрізняються один від од-
ного.  
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Імітаційне моделювання є ефективним засобом дослідження складних сис-
тем і, отже, може використовуватися як центральний компонент у системах 
підтримки прийняття рішень. Одним з популярних і довівших свою 
ефективність засобів імітаційного моделювання є мова GPSS [1]. Основна пара-
дигма цієї мови суттєво спирається на математичний апарат систем масового 
обслуговування [2]. У зв'язку з цим модель, побудована в рамках GPSS, має дві 
еквівалентні форми подання: 

� текстове представлення: безліч операторів, записаних порядково у 
вихідному файлі; 

� графічне представлення, так звана блок-схема: граф, вузли якого 
відповідають операторам GPSS, а зв'язки між ними відображають потік 
транзактів, подорожуючих між блоками. 

Хоча, ці два подання, по суті, еквівалентні, використання графічного 
варіанту може надати деякі додаткові корисні функції: 

1. Графічне подання більш наочно показує структуру моделі, особливо як-
що модель складається з декількох сегментів і має місце високий ступінь 
розгалуження блоків. 

2. Представляє практичний інтерес використання графічного представлення 
в якості засобу візуалізації процесу моделювання. 

3. Грифова структура моделі має цілий ряд природних обмежень, автомати-
зований облік яких дозволив би спростити і прискорити процес розробки 
імітаційних моделей. 

Ці та інші особливості графічного представлення моделі в різній мірі 
представлені в різних програмних реалізаціях мови GPSS. Основна тенденція 
така, що у вільно-розповсюджуваних версіях графічне представлення представ-
лено частково, або не представлено зовсім [3]. Навіть у комерційних пакетах 
графічне представлення використовується в основному як засіб підтримки 
першої категорії функцій. 

У зв'язку з цим становить практичний інтерес розробка додаткових про-
грамних засобів, які б посилили роль графічного представлення (блок-схем) в 
процесі моделювання на GPSS. 

Подібна «надбудова» може розроблятися у двох архітектурних варіантах: 
1. Як вбудована в конкретну підсистему моделювання. Цей варіант утруд-

нений, оскільки доступні системи моделювання на GPSS не надають 
відкритого програмного інтерфейсу для доступу до моделі. 
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2. Створення самостійної програмної системи, яка відтворює графічної по-
дання на основі вихідного коду моделі. Такий режим ускладнить, або ж 
зробить неможливим зворотний зв'язок - від блок схеми до моделі. 

У силу відсутності програмного інтерфейсу до систем моделювання, в 
даній роботі буде використаний другий варіант архітектури взаємодії. У цьому 
випадку доречно використання декількох відомих шаблонних рішень. Основ-
ним шаблоном, який обумовлює програмну архітектуру такої системи, може 
бути шаблон Model-View-Controller (MVC) [4]. 

Model формується на підставі змісту вихідного коду, і представляє неза-
лежну від подання модель предметної області (моделируемая система). Хоча, 
формування моделі на основі її текстового формату може виявитися складним 
завданням розробки текстового процесора, фіксований синтаксис мови GPSS 
істотно спрощує це завдання. 

View – це візуальний об'єкт, що відображає необхідні елементи стану 
моделі. У нашому випадку це блок-схема моделі на GPSS. Позитивною 
особливістю шаблону MVC є можливість простого додавання в систему 
декількох варіантів View. 

Controller – є сполучною ланкою між моделлю і представленням. Шаблон 
MVC дозволяє розробляти кілька варіантів контролера, які забезпечують різні 
функції. Саме такі різновиди контролерів можуть вирішувати основні позначені 
в роботі проблеми. 
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Мережі Петрі – потужний математичний апарат, що довів ефективність 
свого застосування для моделювання динамічних дискретних систем. Існує до-
сить велика формальна підстава, що дозволяє отримати корисну інформацію 
про деякі риси об'єктів моделювання [1,2]. 

На наш погляд існує дві характерні тенденції сучасного розвитку пробле-
матики, пов'язаної з мережами Петрі: 

1. Розробка різних модифікацій мереж Петрі. 
Як правило, ці модифікації розширюють виразні можливості простих мереж 

Петрі. До найбільш відомих і істотних  подібних розширень можна віднести  
тимчасові мережі Петрі, кольорові мережі Петрі (Color Petri Net), об'єктно-
орієнтовані мережі Петрі.  

2. Поява систем, в яких мережі Петрі інтегруються як складова частина. 
Такі системи часто називають гібридними. Нерідко в даних системах окрім 

мереж Петрі фігурують компоненти нечіткої логіки, штучні нейронні мережі, 
еволюційні  алгоритми. Тут важливо відмітити, що існує досить багато способів 
поєднань різних компонент в такій системі. 

Така динаміка теоретичних і практичних досліджень, пов'язаних з мережа-
ми Петрі доводить їх актуальність не тільки як засобу моделювання, але і як 
компонента складної інформаційної системи, що використовує сучасні методи 
штучного інтелекту. 

З цієї точки зору перспективною є задача розробки програмної підтримки, 
що забезпечує згадані вище варіанти мереж Петрі як у вигляді самостійних сис-
тем, так і у вигляді повторно використовуваних компонентів програмної систе-
ми. 

В термінах індустрії програмного забезпечення метою нашої роботи явля-
ється розробка гнучкої, розширюваної безлічі програмних класів, яка може ви-
користовуватися у рамках загальнішої архітектури для створення інформацій-
них систем.  

Таке завдання пред'являє дуже високі вимоги до структури і якості про-
грамного коду. Вимоги розширюваності примушують розробника систематич-
но використати передові прийоми програмування, засновані на відомих шаб-
лонних рішеннях[3]. 

При розробці подібних систем велике значення має не лише реалізація 
особливостей предметної області – так звана бізнес-логіка – але і різноманітні 
візуальні форми представлення цієї бізнес-логіки. 

В цьому випадку доречним видається використання в процесі розробки рі-
зних варіантів архітектури Model View Controller, а також шаблону Observer, де 
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Model формується на підставі змісту початкового коду і представляє незалежну 
модельовану систему. View – це візуальний об'єкт, який відбиває необхідні 
елементи стану моделі. І нарешті, Controller – сполучна ланка між моделлю і 
представленням [4]. 

Розробка повнофункціональної інформаційної системи, що використовує 
мережі Петрі, є дуже масштабним завданням. В рамках представленого дослі-
дження планується реалізувати наступні функції: 

1. Створення в зручному графічному режимі статичної структури мереж 
Петрі (переходи, місця, дуги, мітки).  

2. Визначення декларативної інформації, що описує типи даних, використо-
вувані в екземплярі мережі.  

3. Визначення характерних для Color Petri Net розширень: умова на дугах, 
процедура переходів і так далі  

4. Реалізація формату зберігання мережі Петрі на постійному носії. 
Таким чином, в статті нами були розглянуті питання існування різних тен-

денцій, пов'язаних з мережами Петрі, а також питання перспективності розроб-
ки програмної підтримки за допомогою мереж Петрі. 

За межами цієї роботи залишаються важливі і непрості питання реалізації 
динамічної поведінки мереж Петрі. 

Для реалізації цих функцій використовуються можливості середовища 
програмування .NET і мови C#. Мова програмування C#, як і платформа .NET, 
знаходиться в розвитку. Але у будь-якому випадку ця мова вже цілком сформу-
валася для того, щоб його вивчити і почати застосовувати в реальних застосу-
ваннях. Зокрема при реалізації динамічної поведінки мереж Петрі доречно ви-
користати такі елементи згаданих технологій як відображення (reflection) і се-
риализация. 

Так, відображення є дуже потужним засобом, який надає можливість ди-
намічно завантажувати і створювати екземпляри класу, а також здійснювати 
доступ до полів і методів класу. Серіалізация ж дозволяє зберігати стан об'єкту 
і відтворювати його при необхідності, забезпечуючи зберігання об'єктів, а та-
кож обмін даними.  

Основна тенденція така: за допомогою цих сучасних інформаційних тех-
нологій можна не лише виконувати різні дії, але із легкістю реалізовувати ме-
режі Петрі. 
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Останнім часом розробники адаптивних СДН значну увагу приділяють 

моделям та методам адаптивного контролю знань та підвищенню рівня педаго-
гічної взаємодії. Частіше всього ці методики реалізуються в межах АРМ викла-
дача. У зв’язку із цим до адаптивної СДН, що розробляється, пропонується уве-
сти додаткові контрольні елементи. Перший контрольний елемент носить назву 
непрямого оцінювання і складається із двох типів оцінок: прямих та непрямих. 
Прямими оцінками називають явні види оцінювання успішності або рівня під-
готовки студента в процесі навчання. Непрямими оцінками (НО) вважатимемо 
неявні види оцінювання успішності або рівня підготовки студента в процесі на-
вчання. Додатковим контрольним елементом є вдосконалення звичайного тес-
тування шляхом використання двох каскадів тестових завдань. Також у рамках 
даної роботи вперше пропонується ввести та використовувати на практиці  по-
няття предметно-орієнтованої домінанти (ПОД) студента дистанційної форми 
навчання (ДФН). Поняття домінанти взято із робіт відомого вченого Ухтомсь-
кого А. А. [1] та розширено до поняття ПОД для врахування особливостей ро-
боти студента з навчальним матеріалом (НМ) дистанційного курсу (ДК). 

Кінцевою метою побудови адаптивної СДН (АСДН) є така, яка б забезпе-
чувала студента ДФН необхідним НМ відповідно особливостям перебігу його 
навчання. АСДН включає в себе підсистеми явного (тестування) і неявного оці-
нювання. НО підвищують якість навчання за рахунок  додаткового контролю 
процесу перебігу навчання [2]. 

АМОД – це серверна частина АСДН, що взаємодіє з АРМ викладача, АРМ 
студента за допомогою агентів з метою адаптації ДК до потреб і дій студента. 

Однією з функцій АМОД є подача НМ та аналіз перебігу навчання студен-
та (може виконуватись автоматично, або за активної участі викладача). Система 
будується з урахуванням викладача як одного із ключових акторів в системі [3]. 
На рис.1 показано схему взаємодії викладача в системі.  

Тут сигнали S надходять через веб-інтерфейс серверної частини АСДН до 
АМОД. Там сигнали розподіляються на категорії роботи з обліковими записами 
користувачів (Користувачі), роботу із траєкторією навчання студента (Аналіз 

шляху), даних, що зчитуються з профілю студента (Статистика), і обробки да-
них НО (Оцінки), яким відповідають вхідні значення для функцій ()Actf , ()Pathf , 

()Qf  та ()HOf  – Activity  (дані про студента), kW  (поточне місцезнаходження сту-
дента), Q  (характеристики студента, які можуть бути змінені) та HO  (непрямі 
оцінки).  
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Рисунок 3.1 – Взаємодія викладача із АСДН 

 
Участь викладача у функціонуванні АСДН забезпечується АРМ викладача, 

яке дозволяє йому конструювати курс, формувати його структуру, контрольні 
елементи тощо. Суттєвої ефективності АРМ викладача надають засоби, які до-
зволяють працювати не тільки безпосередньо у системі, а й, наприклад, вдома. 
Це накладає на АРМ викладача додаткову умову – можливість автономної ро-
боти і зберігання проміжного результату роботи. 
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З розвитком інформаційних систем в медицині виникає проблема створен-
ня таких інформаційних систем, які б забезпечували опрацювання необхідної 
інформації в цій галузі, друк необхідних заповнених форм та звітів, відповідно 
до законодавчих документів діючих на даний час. Виникає потреба переходу до 
автоматизованої виписки медичних рецептів на відпуск ліків, що усуне про-
блему нерозбірливого почерку лікарів. Такі системи полегшать роботу лікарів і 
покращать роботу галузі в цілому, будуть відповідати чинному законодавству 
та забезпечать перехід від паперового документообігу до електронного. Наве-
дені вище міркування обумовлюють актуальність проведеного дослідження. 

Зараз в Україні використовуються такі медичні інформаційні системи як 
«Стаціонар»[1], «ЕМСІМЕД»[2], «МЕДІАЛОГ»[2],  «Доктор Елекс»,  
«TherDep», «ТАЛАН» та ін.. Деякі з цих систем мають потужну функціональ-
ність, деякі вирішують тільки окремі питання. Але усі ці системи не вирішують 
таких питання: 

� автоматизація процесу складання звіту за таблицею 3220 форми №20[3]; 
� виписка електронних рецептів; 
� проведення звітів, відповідно до визначених вимог; 
� друк документів, звітів відповідно до вимог, передбачених в законодавст-

ві. 
Постає проблема щодо  створення медичної інформаційної системи, яка 

забезпечить зберігання даних у цифровому вигляді; дозволить швидко знаходи-
ти інформацію, необхідну для встановлених  звітів та статистичних форм, зок-
рема забезпечить автоматизацію формування звіту за таблицею 3220 Форми 
№20 («Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік»)[4], а також пода-
вати її  у відповідному вигляді; дозволить формувати електронні рецепти і ви-
водити їх на друк, що усуне проблему нерозбірливого почерку лікаря. Крім то-
го, інформаційна система повинна накопичувати інформацію, яку можна буде 
використати при розробці аналітичних та експертних систем.  

Інформаційно-статистична система для роботи медичних закладів призна-
чена для збереження та керування інформацією про пацієнтів, які звернулися до 
медичного закладу і (або) лікуються там, а саме:  реєстраційних даних, елект-
ронних медичних карток,  а також електронних рецептів (відповідно до правил 
виписування  рецептів за наказом №360 від 19.07.2005 МІНІСТЕРСТВА 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ), форму заповнення яких можна викликати в 
програмі (зокрема з «Електронної медичної картки стаціонарного хворого»), 
формування звітів (зокрема, автоматичне заповнення таблиці 3220 Форми 
№20), формування діагнозу відповідно до МКХ-10. 
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У інформаційно-статистичній системі для роботи медичного закладу реалі-
зовані наступні компоненти: 

� реєстрація та виписка пацієнтів; 
� пошук пацієнтів в базі даних; 
� ведення електронної медичної картки стаціонарного хворого, збереження 

спеціальних даних для формування звіту, та її друк; 
� модуль формування діагнозу, що забезпечує формування діагнозу відпо-

відно до МКХ-10 та передає необхідні коди в електронну медичну карто-
чку  для формування згаданого вище звіту; 

� виписка рецептів - даний модуль надає форму відпуску рецепту, згідно із 
зазначеним вище наказом, зберігає дані в електронному варіанті (прово-
диться запис відповідних даних у БД і файл), і друкує рецепт, який вида-
ється пацієнту 

� формування звітів по госпіталізації та виписці рецептів, зокрема відбір 
даних за певними критеріями; 

� формування річного звіту за медичними картками на основі спеціально 
програмно відібраних даних з електронних медичних карток та його друк; 

Для розробки системи використовується програмне середовище Delphi, 
сервер MS Word, технологія OLE для передачі даних з програми на сервер, бази 
даних та SQL. 

Створення і впровадження інформаційно-статистичних систем для роботи 
медичних закладів допоможуть створити базу даних і базу знань, які в подаль-
шому можна буде використовувати при створенні експертних систем, які допо-
можуть при встановленні діагнозу хворого і вибору правильного методу ліку-
вання, що може зберегти здоров’я і життя ще більшій кількості людей. Такі си-
стеми полегшать працю людей у медичних закладах, зменшать паперовий до-
кументообіг та автоматизують складання звітів та статистик. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В 
ДИСТАНЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБУЧЕНИЯ 

Е.О.Хохлова, Л.Г.Голубева 
Донецкий национальный технический университет, УКРАИНА 

 
Проверка и оценка знаний, умений и навыков студентов является важным 

структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципом 
систематичности, последовательности и прочности обучения осуществляется в 
течение всего учебного года. Этим обусловливаются различные виды проверки 
и оценки знаний. На современном этапе при оценке знаний обучаемых исполь-
зуется такая форма контроля знаний, как тестирование. Тесты – наиболее каче-
ственный и объективный способ оценивания обучаемых, позволяющий выявить 
степень овладения ими конкретными знаниями, умениями, навыками, а также 
позволяющий соотнести уровень достижений обучаемых по отдельному пред-
мету в целом и по его отдельным разделам. 

Во многих отечественных и зарубежных вузах используют различные ме-
тоды и программно-технические средства контроля знаний обучаемых [1]. Тем 
не менее, они не могут гарантировать получение достоверных данных не толь-
ко об уровне знаний, умений и навыков обучаемых. Они, как правило, не ори-
ентированы на выявление индивидуальных возможностей и способностей ис-
пытуемых [2].  

Основной задачей системы тестирования в дистанционных системах обу-
чения является объективная оценка знаний тестирующего, выявление его сла-
бых и сильных сторон, оценка результатов с указаниями по повышению ре-
зультатов тестирования (в случае неудовлетворительного результата) [3]. 

 

 
1)                                                                      2) 

Рис. 1. Методы проведения контроля  
Рис. 2. Процесс управления адаптивным контролем знаний 

 
Проанализировав каждый из методов контроля знаний, учитывая влияния 

параметров контроля знаний каждого из метода и учитывая свойства и требо-
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вания к новой оптимизированной системе контроля знаний, сгенерирована по-
следовательность построения модели оценки знаний [5].  

Рассматривая предлагаемые в настоящее время методы компьютерного 
контроля знания и, учитывая современные требования индивидуализации про-
цесса обучения, отметим, что важным фактором, определяющим достоинство и 
преимущество того или иного метода контроля знаний, является степень (уро-
вень) адаптации к индивидуальным характеристикам студентов и возможность 
применения оптимальных параметров проведение контроля знаний [4]. 

Контроль знаний осуществляется следующим образом: студент выполняет 
предложенное задание, и результат его работы помещается в модель студента. 
Блок "Алгоритм контроля" на основе анализа ответа студента, целей контроля  
и используемого метода проведения контроля, учитывая внешние ресурсы и 
внутренние ресурсы студента, а также состояние среды, определяет параметры 
задачи, которое должно быть предложено студенту. Формировщик вопросов и 
задач выбирает из БД и БЗ необходимую информации, формирует текст зада-
ния и выдает его студенту. В простейшем случае работа этого блока сводится к 
выбору нужного вопроса или задания из базы данных. После ответа на ряд 
сформированных вопросов, происходит оценка результатов тестирования по 
критериям (параметрам знаний). Система сравнивает  полученный после блока 
тестирования результат с системой критериев и перенаправляет студента на 
нужный уровень. В зависимости от направления формируется новый блок во-
просов. Результаты анализируются, выводится результат и т.д. Все данные ре-
зультатов тестирования фиксируются.  

Таким образом, в исследовании решена актуальная научная задача, заклю-
чающаяся в разработке методологии и технологии контроля знаний, интегриро-
ванного в систему управления качеством образования. Полученные в работе ре-
зультаты предполагается использовать для совершенствования систем управле-
ния качеством образования, повышения обоснованности принимаемых в обра-
зовательной сфере решений. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ВІДКРИТОГО КОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Бавикін А.О. 
Керівник  роботи Тодоріко Є.С. 

Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ, УКРАЇНА 
 

Завдяки стрімкому розвитку комп’ютерної техніки і програмного забез-
печення, комп’ютерні технології проникнули в усі сфери людської діяльності. 
На сьогоднішній день неможливо уявити висококваліфікованого спеціаліста в 
будь-якій галузі, який не володіє інформаційними технологіями. В зв’язку з 
цим у викладачів навчальних закладів виникає проблема вибору програмного 
забезпечення для комп’ютерної підготовки студентів. 

Метою статті є аналіз застосування пакетів вільного програмного забезпе-
чення в освітніх установах України. 

Більшість вищих закладів освіти і сьогодні використовують ОС Microsoft 
Windows як основну (і доволі часто як єдину) платформу. На сьогодні дві тре-
тини операційних систем (ОС), які встановлені  у комп’ютерних лабораторіях 
навчальних закладів – це продукція компанії Microsoft, виробника закритих 
програмних продуктів [1].  

Одним із претендентів на заміну ОС Windows є відкрита ОС  Linux (вона 
належить до сімейства UNIX-подібних операційних систем). 

Оцінка ефективності вільного програмного забезпечення виявляється:  
- у відкритому коді 
- у швидкодії 
- у взаємодія  з іншими ОС  
- у безкоштовність 
Одним з найважливіших якостей вільного ПЗ є доступність відкритих ко-

дів. Студенти, які навчаються на операційній системі з відкритим кодом, мають 
можливість використовувати її як найкращий підручник — вони бачать всі пе-
реваги й недоліки кожної програми на базі Linux, мають можливість самостійно 
виправляти помилки, створювати власні програми, порівнюючи їх з іншими не 
тільки на етапі результатів, а й з самого початку розробки [2]. Такий практич-
ний підхід, часто використовується в ВНЗ для навчання програмістів.  

Щодо швидкодії, ОС з відкритим кодом фактично не залишає "дірок" ані 
для несанкціонованого доступу, ані для вірусних атак. Варто нагадати, що всі 
сервери таких серйозних державних інституцій, як Пентагон, ЦРУ чи ФБР у 
Сполучених Штатах, працюють саме на Linux.  

З точки зору користувача, Linux ідеально вписується в концепцію "клієнт / 
сервер", що реалізується на базі протоколів TCP / IP. У Linux вбудовані засоби 
підтримки електронної пошти і доступу до ресурсів Internet [3].  

На основі аналізу використання ВПЗ в процесі навчання інформатики ви-
значено, що перехід до вільного програмного забезпечення можна здійснити 
шляхом заміни комерційних програмних засобів такими їх вільними аналогами, 
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що є близькими не лише за виконуваними функціями, а й за інтерфейсом. Це 
дозволяє провести швидкий перехід на ВПЗ еволюційним шляхом без втрати 
набутих раніше загальних методів та прийомів роботи [4]. 

 
Програмний засіб 

навчання 
Комерційне програмне забезпечен-

ня 
Безоплатне вільне програмне за-

безпечення 
Операційна система з текстовим 

інтерфейсом 
Microsoft DOS FreeDOS 

Операційна система з графічним 
інтерфейсом 

Microsoft Windows 
 
Mac OS 

Linux 
 
FreeBSD 

Текстові редактори з графічним 
інтерфейсом 

Microsoft Word Kword 
 

Електронні таблиці з графічним 
інтерфейсом 

Microsoft Excel OpenCalc 
KSpread 

Інтегровані (офісні) пакети 
Microsoft Office OpenOffice 

K Office 

Середовища програмування 

Borland Delphi 
Microsoft Visual C++ 
Borland Pascal 
Borland C++ 

Borland Kylix 
KDevelop 
Free Pascal/Lazarus 
 

 
Недоліки ВПЗ полягають у тому, що виробники апаратних засобів не зав-

жди приділяють час і кошти на створення драйверів для операційних систем 
GNU / Linux та інших вільних ОС. Також проблема в наявному методичному 
забезпеченні, яке оминає систему Linux, при цьому спрямовуючись на опера-
ційну систему Windows та пакету Microsoft Office [5].  

Втілення в життя переваг вільного ПЗ є доволі непростим процесом, кот-
рий вимагає системного бачення, прогнозування та поетапного планування.  

На сьогоднішній день вже цілою низкою країн визнано доцільність вико-
ристання вільного ПЗ в сфері освіти. Вільне програмне забезпечення містить у 
собі чималу кількість важливих, у тому числі й стратегічних, переваг, чи не 
найголовнішою серед яких є можливість суттєвого заощадження бюджетних 

коштів. Вирішення проблеми впровадження вільного програмного забезпечен-
ня в навчальних закладах та державних установах України вимагає системного 
підходу і здійснення певного комплексу заходів.  
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Незважаючи на те, що до теперішнього часу розроблено велику кількість 
різних підходів до моделювання процесу навчання, існує необхідність викорис-
тання нових математичних моделей і методів, які дозволили б більш ефективно 
використовувати інформаційну базу, алгоритми навчання, які забезпечать 
більш інтенсивне поповнення бази суб’єкта навчання (СН) новими елементами 
навчального процесу.  

Застосовуючи вже існуючі підходи до навчання (рис.1) створимо таблицю, 
яка відображатиме доцільність використання певного підходу до навчання від-
носно відповідного критерію (оцінюється експертним шляхом) (Таблиця 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Підходи до навчання 
 

Використовуючи нечіткі та лінгвістичні змінні : експерт визначає залеж-
ність між підходами та критеріями за допомогою понять «слабо виражена від-
повідність», «середня відповідність», «сильна відповідність», при цьому міні-
мальна залежність дорівнює 10%, а максимальна - 100%. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика підходів до організації навчання 
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Різнорівневий +++ ++ +++ +++ + + +++ +++ 
Диференційова-
ний 

+++ + +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Індивідуальний + +++ + ++ + +++ ++ +++ 
Суб'єктно-
особистісний 

+++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ 

Компетентістний  +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ 

+  слабко виражена відповідність; 
++  середньо-виражена відповідність; 
+++  сильно виражена відповідність. 

Формалізація цього опису може бути проведена за допомогою лінгвістич-
ної змінної >< MGXTb ,,,, , де  
- b  – залежність між підходами та критеріями;  
- T  - «слабо виражена відповідність», «середньо-виражена відповідність», «си-
льна відповідність»;  
- X - [10, 100];  
- G - процедура утворення нових термів за допомогою зв'язків "і", "або" і моди-
фікаторів типу «дуже», «не», «майже» та ін.;  
- M - процедура завдання на ]100,10[=X  нечітких підмножин 1A  = «слабка 
відповідність», 2A  = «середня відповідність», 3A = «сильна відповідність», а 
також нечітких множин для термів з )(TG відповідно до правил трансляції нечі-
тких зв'язків і модифікаторів «і», «або», «не», «дуже», «майже» та ін. 

Виходячи з таблиці, видно, що найбільш результативний підхід у навчанні 
є компетентістний.  

Специфіка цього підходу полягає в тому, щоб засвоювалися не готові 
знання, кимось запропоновані, а ці знання здобувалися. СН сам формулює по-
няття, необхідні для розв’язання завдання. Зрозуміло, що простою сумою знань 
і вмінь «скласти компетентного» спеціаліста не можливо. Для цього у зміст 
освіти й організації навчальної діяльності необхідно інтегрувати способи і до-
свід роботи професійної діяльності [1]. 
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Одним из наиболее перспективных путей развития современных инфор-
мационных технологий в сфере образовании является внедрение дистанционно-
го обучения. На сегодняшний день большинство учебных заведений по всему 
миру ставят перед собой задачу использования экспертных и обучающих сис-
тем для получения новой информации и контроля знаний.  

Автоматизированный контроль знаний помогает решить многие пробле-
мы: работать практически с любым количеством обучаемых, немедленно выда-
вать результат контроля, осуществлять мониторинг качества обучения. 

В работе рассматривается один из аспектов создания автоматизированно-
го контроля знаний, а также компьютерных систем профессиональной подго-
товки. 

В работе представлен способ повышения качества педагогических тестов 
на основе анализа результатов тестирования, а также способ контроля знаний 
студентов и способ контроля обучения студентов по данным предметам. 

Одним из способов осуществления контроля знаний студентов является 
тестирование. Педагогические тесты позволяют провести объективную оценку 
достигнутого уровня знаний, умений и навыков при массовой их проверке. Од-
нако при этом отсутствует единая методологии контроля и оценки знаний сту-
дентов [1]. 

На данный момент проблема объективизации уровня сложности задавае-
мых вопросов и, соответственно, определения интегральной оценки знаний яв-
ляется недостаточно изученной. Качество педагогических тестов, контроли-
рующих знание материала, необходимо повышать для того, чтобы правильно 
оценить степень и качество усвоения материала студентами. Одним из наибо-
лее распространенных подходов к анализу тестов является использование ме-
тодов теории вероятности и математической статистики. 

Вычисление среднего значения. С помощью среднего значения за тест 
можно сказать на сколько правильно был сделан тест. Т.е., если среднее 
значение за тест слишком большое (оценка близка к максимальной оценке за 
тест), то тест сделан слишком легким, если же средняя оценка за тест 
стремиться к нулю, то тест – слишком сложен. Рассчитывая средний бал за весь 
курс обучения, можно сказать на сколько эффективным было обучение 
студентов, т.е. на сколько эффективно был построен процесс обучения 
студентов [2].  

Вычисление коэффициента корреляции. Коэффициент корреляции — это 
показатель характера взаимного стохастического влияния изменения двух 
случайных величин.  Чем выше значение коэффициента корреляции, тем 
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больше вероятность включения данного задания в тест. Особенно заметно эта 
вероятность повышается при коэффициенте корреляции> 0.4. Нулевая 
корреляция свидетельствует об отсутствии в задачи системных свойств, 
присущих теста [3]. Вычисление дисперсии. Дисперсия — отражает меру 
неоднородности результатов по тесту. Низкая дисперсия говорит о слабом 
разделении тестируемых по уровню подготовки, а излишне высокое значение 
дисперсии говорит об искаженной картине распределения, а значит — о 
наличии проблем в тесте. Величина дисперсии тестовых баллов позволяет 
судить о качестве теста, о его дифференцирующей способности. Малая 
величина дисперсии говорит о том, что тест плохо различает испытуемых по 
уровню знаний, не позволяет с приемлемой точностью ранжировать их. 
Слишком большая  дисперсия указывает на большую неоднородность группы 
испытуемых, на возможные нарушения процедуры тестирования, на 
недостаточно ясные формулировки заданий и т.п. В случае оптимальной 
величины дисперсии, распределение тестовых баллов близко к нормальному. 
Стандартное отклонение. Стандартное отклонение используют при расчёте 
стандартной ошибки среднего арифметического, при построении 
доверительных интервалов, при статистической проверке гипотез, при 
измерении линейной взаимосвязи между случайными величинами. Сложность 
каждого вопроса. Сложность каждого вопроса определяем для понимания, 
какие вопросы нужно усложнить, или наоборот, каким вопросам уделить 
больше внимания при изучении материала. Разница между оценкой за предмет 
и средним балом за период обучения. С помощью разницы между оценкой за 
предмет и средним балом за период обучения можно определить на сколько 
качественно проводиться обучение и контролировать обучение студентов по 
каждому из предметов. Если значение разницы между оценкой за предмет и 
средним балом за период обучения для большинства студентов является 
величиной отрицательной и сильно отличается от нуля, то предмет для 
студентов является слишком сложным. Если значение разницы между оценкой 
за предмет и средним балом за период обучения для большинства студентов 
является величиной положительной и сильно отличается от нуля, то предмет 
для студентов является слишком легким. Принятие на вооружение новых 
конструктивных идей создает принципиальные предпосылки для того, чтобы 
добиваться у каждого обучаемого максимального, или теоретически 
предельного, качества обучения при минимальной затрате самого обучаемого и 
преподавателей. 
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На сьогоднішній день у виробничій діяльності корпораціями використо-
вуються сотні пакетів систем електронного документообігу (СЕД), однак у 
зв’язку із розвитком предметної галузі, програмні комплекси орієновані на ви-
рішення тільки частини завдань електронного документообігу. Щороку необ-
хідність впровадження СЕД зростає, що супроводжується зростанням інтересу 
до систем електронного документообігу серед державних і комерційних струк-
тур. Компнії-розробники готові надати СЕД як для невеликих організацій чисе-
льністю 5-10 осіб, так і для великих корпорацій чисельністю тисячі осіб. Серед 
провідних компаній-розробників, що працюють у сфері автоматизації роботи з 
документами можна виділити системи: ДЕЛО, LANDOCS, SharePoint Portal 
Server, Optima-Workflow, БОСС-Референт, Євфрат, Documentum. 

Консолідована інформація має велике значення як для внутрішніх корис-
тувачів – керівників, управлінського персоналу, менеджерів, працівників кор-
порації, так і для зовнішніх – засновників корпорації, органів державного конт-
ролю, виконавчої влади, інвесторів, банківських та кредитних установ, конку-
рентів. Тобто консолідована інформація передається між суб’єктами як на мік-
рорівні, так і на макрорівні, тому інформаційна безпека повинна забезпечувати-
ся на кожному з цих рівнів. Проблема захисту інформаційних потоків корпора-
ції стає все більш актуальною в умовах розвитку ринкових відносин як в Украї-
ні, так і в зовнішньоекономічному середовищі. 

Системи електронного документообігу включають можливості захисту да-
них, оскільки загрозу інформації складають злочинні дії різного роду, такі як 
шахрайство, шпигунство, незаконне знищення або спотворення документів, не-
дотримання законодавчих і нормативних вимог до діловодства і документообі-
гу, особливо до термінів зберігання і порядку знищення документів, - внаслідок 
чого можливі: штрафи, банкрутство, і навіть кримінальне переслідування, нена-
вмисне розкриття персональної інформації й інформації, захищеної як інтелек-
туальна власність; а також різного роду катастрофічні явища, як природні, так і 
обумовлені діяльністю людини [1]. 

Технічний захист інформації представляє собою комплекс заходів, які 
спрямовані на запобігання відтоку і блокування інформації, він залежить від 
фінансових можливостей та кадрової політики корпорації. 

Електронний документообіг включає: створення документів, їх опрацю-
вання, передавання, збереження, вивід інформації, що циркулює в корпорації, 
на основі використання комп'ютерних мереж. Під керуванням електронним до-
кументообігом у загальному випадку прийнято розуміти організацію руху до-
кументів між підрозділами підприємства або організації, групами користувачів 
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чи окремими користувачами. При цьому, під рухом документів мають  на увазі 
не їх фізичне переміщення, а передавання прав на їх використання і контроль за 
їхнім виконанням. 

СЕД забезпечують процес створення, керування, доступу і розповсюджен-
ня великої кількості документів у комп'ютерних мережах, а також контроль над 
потоками документів в корпорації. Часто ці документи зберігаються в спеціа-
льних сховищах або в ієрархії файлової структури. Типи файлів, що, як прави-
ло, підтримують СЕД, включають: текстові документи, зображення, електронні 
таблиці, аудіо дані, відео дані та Web-документи. До загальних можливостей 
СЕД відносяться: створення документів, управління доступом, конвертація да-
них і забезпечення безпеки даних [2]. 

Системи управління, зазвичай, стають системою збереження найважливі-
шої інформації корпорації. Як  наслідок, велике значення набуває захист інфра-
структури управління інформацією – як від зовнішніх загроз, так і від внутрі-
шніх. Безпека інформації завжди була важливим питанням для корпорацій. 
Промислові таємниці, дані про прибутки/збитки, юридична інформація – це де-
кілька прикладів інтелектуальної власності, яку корпорації намагаються захис-
тити від зловмисників і від більшості власних працівників. Цифрові документи 
дуже швидко рухаються і переносяться. Особа, яка має доступ до консолідова-
ної інформації може з легкістю вкрасти сотні важливих документів, використо-
вуючи флеш-пам’ять, а підрахувати збитки корпорації практично неможливо, 
якщо вона залишиться конкурентоспроможною після цього. Без адекватної без-
пеки одна із сильних систем управління даними корпорації – її здатність 
централізувати і спрощувати доступ до даних – створює значну загрозу інфор-
маційним активам.  

Система менеджменту інформаційної безпеки – це система знань, необхід-
них для прийняття оптимальних рішень щодо підтримання надійного рівня за-
хисту інформації від усіх шкідливих загроз. Її метою є створення та підтримка у 
реальному стані системи захисту інформації. Для системи менеджменту корпо-
ративної мережі зв’язку повинні проводитись процедури спостереження та до-
слідження якості її роботи. Цими процедурами визначається відповідність кор-
поративної мережі зв’язку складеному стратегічному плану діяльності корпо-
рації і аналізу впливу специфічних ризиків на загальну її діяльність.  
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МЕТОД ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО НАБОРА ПЕРЕМЕННЫХ В 
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На сегодняшний день существующие распределенные многоуровневые 

системы непрерывного мониторинга [1], основанные на таких технологиях, как 
SNMP [2], WBEM, WMI [3], активно используются для обеспечения стабильно-
го функционирования компьютерных сетей. Актуальной проблемой организа-
ции непрерывного мониторинга является обеспечение требуемого уровня дета-
лизации состояния наблюдаемых объектов при наименьших информационных 
затратах. 

Один из способов повышения эффективности мониторинга заключается в 
правильном выборе наблюдаемых переменных на этапе инициализации процес-
са мониторинга [4]. В работе предлагается метод, позволяющий выбрать опти-
мальный и достаточный набор наблюдаемых переменных для поставленных 
целей мониторинга. 

Формально условие задачи можно представить следующим образом 

d d

z z
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где V̂  – рациональный набор переменных, Φ  – функциональный оператор пре-
образования исходной цели мониторинга G  и множества переменных V  во 
множество V̂ , dC  – показатель детализации состояния информационной систе-
мы, zC  - показатель величины информационных затрат. 

Получение рационального набора переменных заключается в выборе клас-
са значимых переменных для исходной цели мониторинга с помощью специ-
ального правила принятия решений, для которых разработаны дискретные мо-
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где ix X∈  – классифицирующий признак из классификационного пространства 
χ , n  – мощность множества X , ija A∈  – классифицирующий признак из клас-

сификационного пространства α ,  ik  – количество значимых признаков из 
множества A  для признака ix . 

Предлагается метод выбора рационального набора наблюдаемых перемен-
ных в системах непрерывного мониторинга компьютерной сети в условиях час-
тичной априорной определенности. Входной информацией для метода является 
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описание цели мониторинга (G)  и набора наблюдаемых переменных (V) . Вы-
ходной информацией для метода является описание рационального набора  на-
блюдаемых переменных V̂ . Опишем шаги метода: 

1. На первом шаге формируются множества классифицирующих признаков 
X  и A  из классификационных пространств χ  и α  соответственно. 

2. На втором шаге формируются классификационные уровни или области в 
зависимости от типа решающего правила классификации. 

3. На третьем шаге формируются решающие правила классификации oL  и 

vL , основанные на дискретной или аддитивной модели. 
4. На четвертом шаге уменьшается размерность задачи выбора 

рационального набора переменных V̂  с помощью классификации групп 
наблюдаемых переменных O , содержащих все множество наблюдаемых 
переменных V . Для каждой группы io O∈  выдвигается гипотеза 1 iH (o )  о 
том, что io  относится к классу значимых групп. Проверяется гипотеза с 
помощью решающего правила oL , сформированного на предыдущем 
шаге. Гипотеза подтверждается, если значение oL  равно уровню 
значимости (для решающего правила на основе дискретной модели) или 
находится в области значимости (для решающего правила на основе 
аддитивной модели). В результате определяется множество значимых 
групп Ô , для которых гипотеза 1 iH (o )  верна. 

Для выбора множества значимых переменных V̂  классифицируются на-
блюдаемые переменные групп множества Ô . Для каждой переменной iv  
выдвигается гипотеза 1 iH (v )  о том, что iv  относится к классу значимых 
переменных. Проверяется гипотеза с помощью решающего правила vL . 
Гипотеза подтверждается, если значение vL  равно уровню значимости 
или находится в области значимости. В результате определяется множе-
ство значимых переменных V̂ , для которых гипотеза 1 iH (v )  верна. 
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УПРАВЛІННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ ТА  
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Основна проблематика проектування систем моніторингу та управління 
комп’ютерними мережами полягає в тому, що об’єктами мережі можуть висту-
пати різні платформи (Unix, та Windows – подібні системи), а ними необхідно 
централізовано управляти та проводити моніторинг. 

Можна створити систему моніторингу та управління мережею на основі 
багатоярусної клієнт-серверної системи. Є центральний сервер, до якого під-
ключені модулі управління кінцевими об’єктами та інші сервери як клієнти (за-
пущені на Windows-сервері та Unix), за необхідності якщо в системі присутні 
різнорідні платформи, у яких свій специфічний інтерфейс управління, напри-
клад WMI, який присутній тільки у Windows-подібних ОС.  

Моніторинг та управління як складові менеджменту комп’ютерних мереж 
повинні допомагати в першу чергу централізовано спостерігати та керувати 
процесами в мережі. Також існує різноманітна кількість реалізацій такого роду 
систем, деякі системи вміють тільки спостерігати (MRTG, Cacti) за деякими па-
раметрами мережевих об’єктів, деякі тільки керувати ними, а є також такі, що 
вміють робити те й інше (Nagios, HP OpenView, ProLAN-Эксперт, OpenNMS та 
інші). Реалізація власної системи моніторингу можлива різними мовами про-
грамування, можна використати машино залежний код або ж відкритий кросп-
латформений.  

Запропонована ідеологія проектування комп’ютерної системи менеджмен-
ту полягає у використанні: 

� концепції сервіс-орієнтованої архітектури представлення комп’ютерної 
мережі; 

� концепції ярусного представлення комп’ютерної мережі; 
� концепції об’єктного опису усіх елементів менеджменту в межах CIM; 
� концепції міжкомпонентного обміну на основі WBEM (WMI); 
� концепції життєвого циклу MSMOF 4.0; 
� концепції розподіленої ієрархічної деревовидної структури системи ме-

неджменту; 
� концепції представлення інформації для менеджера у вигляді логічних 

деревовидних структур (DEN); 
� концепції незалежного доступу до даних менеджменту (Web Access); 

Основою роботи мережі є сервіси. Для перевірки доступності необхідно 
підключитись до сервісу як клієнт та послати відповідний запит або групу за-
питів та очікувати на відповідь. Після отримання відповіді, її необхідно проана-
лізувати і після цього можна сказати, чи сервіс працює коректно чи ні.  
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Управління дозволяє, наприклад виправити помилку виявлену засобами 
моніторингу, виконувати різні адміністративні дії, спрямовані на мережу 
(управління підключенням клієнтів до мережі через інтелектуальні комутатори 
[2] – увімкнення або ж заборона доступу) або ж на сервіси (управління корис-
тувачами для прикладу, створення, редагування, видалення).  

Доступ до інформації для управління та моніторингу у Windows-подібних 
системах здійснюється через апарат WMI (Windows Management Interface) [1]. 
WMI – це інтерфейс управління та моніторингу, що постачається разом з 
ОС Windows. А що стосується операційних систем сімейства Unix, то тут мож-
на згадати про стандартний протокол управління SNMP (Simple Network Man-
agement Protocol) або рішення на базі DMTF WBEM. 

Виконання моніторингу комп’ютерної мережі надає можливість бачити 
явну картину системи підключених між собою мережевих вузлів. Системи мо-
ніторингу можуть аналізувати, прогнозувати події які можуть відбутися віднос-
но поточних вхідних даних. Аналіз можна будувати почасовий, наприклад, збір 
статистичних даних щодо мережевої завантаженості комунікаційного порту. 
Моніторинг можна також робити через засоби телекомунікаційного зв’язку, на-
приклад, якщо інтегрувати систему моніторингу в сервер IP-телефонії Asterisk. 
У результаті, якщо є в наявності відповідні комунікаційні пристрої, можна діз-
наватися про стан систем віддалено, навіть без наявності інтернету [2]. 

У процесі проектування системи моніторингу та управління необхідно ви-
значитися з цілями, які необхідно досягнути, можливість практичної реалізації 
(на основі існуючих програмних засобів або ж на основі власного програмного 
забезпечення). Можна реалізувати системи моніторингу та скомпілювати в бі-
нарний код, або ж виконати систему у вигляді відкритого коду, наприклад у ви-
гляді веб-порталу. Мова PHP може працювати з багатьма протоколами, що час-
то використовуються системними адміністраторами, наприклад SNMP, LDAP, 
робота із сокетами напряму. Такі ж функції можуть бути доступними і в інших 
мовах програмування. Якщо створювати веб-портал для адміністрування мере-
жі, то цим досягається кросплатформеність, а якщо компілювати кінцевий про-
грамний продукт у бінарний код, то в результаті систему моніторингу та управ-
ління можна буде використовувати тільки на конкретних пристроях, для яких 
відповідно він компілювався.  

Єдина ідеологія проектування систем менеджменту дозволяє створювати 
наперед сумісні та розвиваючі системи. 
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Предположим, дана байесовская сеть ПО, в которой родительскими вер-

шинами являются отдельные неисправности локальной сети связанные с некор-
ректной работой маршрутизатора, поломкой сервера (Программное обеспече-
ние), поломка сервера (Аппаратная поломка), влияние погод на работу сети. В 
свою очередь как программные, так и аппаратные неисправности могут быть 
устранены пользователем без особых усилий, а могут повлечь радикальные ме-
ры, такие как переустановка операционной системы и потеря данных или же 
замена неисправных комплектующих (рис. 1).  

 
Рис. 1. Проблемная среда 

 
Расчет каждой вершины сети в условиях полного совместного распределе-

ния основывается на информации заложенной в этой сети. Так вероятность 
конъюнкции значений каждой вершины задается следующими выражениями 
(1-3): 

( ) ( )( )∏
=

=
n

i

iin XparentsXPXXP
1

|,..., ,                                 (1) 

где ( )iXparents  – числовые значения родительских вершин; ( )nXXP ,...,  – вероят-
ностное значение дочерних вершин nXX ,..., .  

При этом в условиях условной независимости вершин тождественно фор-
мируется согласно цепному правилу: 

( ) ( ) ( )11111 |,...,,...,|,..., XXPXXXPXXP nnnn −−= ,                     (2) 
                            ( ) ( ) ( )121111 ,...,|,...,|,..., XXXPXXXPXXP nnnnn −−−= ;                   

( ) ( ) ( )∏
=

−=
n

i

ii XXXPXPXXP
1

11112 ,...,|| .                             (3) 

Описав условные вероятности вершин nXX ,...,1  в виде таблиц  CPT 
(Conditional Probability Table – таблица условных вероятностей) проведем мо-
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делирование. Для наглядной демонстрации данного подхода определим вероят-
ность того, что произойдет поломка  А которая будет относится к неисправно-
сти сервера (ПО) и неисправность сервера (АП) одновременно, при влиянии по-
годных условий, тогда ее можно будет устранить программными средствами, 
однако необходимо будет переустановить программное обеспечение сервера. 
Другой запрос В будет предусматривать те же условия, но без влияния погод-
ных условий. Проведем необходимые расчеты: 

( )OSSXXPA ∧∧∧∧= Pr43 ,                                        (4) 

0059,02,064,071,05,013,0 =××××=A , 
( )OSPrSXXPB

21
∧∧¬∧∧= ,                                    (5) 

0023,02,064,028,05,013,0 =××××=B , 
( ) 24.0,76.00023.0,0059.0, ==αBAP . 

Итак, несмотря на то, что вероятность такого явления крайне мала, в 24% 
при таких условиях произойдет поломка сервера.  

Проводится расчет вероятности данного запроса в условиях нечеткой 
идентификации вершин графа студентом. Предположим, что в ходе тестирова-
ния были получены следующие результаты: 

92,0;76,0;81,0;64,0;78,0 Pr21
===== OSSXX LLLLL , тогда: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),PrPr21 21
OSLLSLXLXLPA OSSXXL ×∧×∧×∧×∧×=             (6) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,00169,02,092,064.076,071,081,05,064,013,078,0 =×∧×∧×∧×∧×=LA

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),Pr/ Pr21 21
OSLLLSXLXLPB OSSXXL ×∧×∧¬∧×∧×=           (7) 

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,000667,02,092,064.076,028,081,05,064,013,078,0 =×∧×∧×∧×∧×=LB , 
( ) 29.0,71.0000667.0,00169.0, ==αLL BAP . 

Сравнивая значения вероятностей ( )BAP ,  и ( )LL BAP , , можно заключить, что 
нечеткая идентификация привела к сдвигу значений на 5%, что в одних ситуациях 
не является большой погрешностью, а в других может поставить технологический 
процесс под угрозу срыва. Оценивание студента при имеющихся значениях веро-
ятностей выполняется по шкале, разработанной экспертами относительно кон-
кретной ПО и вершин, участвующих в запросе, относительно значения сдвига 
эталонных вероятностей. Несмотря на то, что данный подход позволяет выявить 
процентное отклонение значений реальной траектории от эталонной, все же явля-
ется неточным. Проблема заключается в том, что не учтен накопленный опыт сту-
дента, в связи с чем остается лишь констатировать факт неверного решения отно-
сительно определенной вершины графа, студентом, без определения причин такой 
ситуации. 
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Зі збільшенням кількості мобільних користувачів виникає гостра необхід-

ність в оперативному створенні комунікацій між ними, в обміні даними, у 
швидкому отриманні інформації. Wi-Fi (Wireless Fidelity) – сучасна бездротова 
технологія з’єднання комп’ютерів в локальну мережу і підключення її до 
Internet. Саме завдяки цій технології Internet стає мобільним і дає користувачу 
свободу переміщення не тільки в межах кімнати, але й по всьому світу. 

Сучасні бездротові мережі передачі даних мають ряд досить серйозних не-
доліків, серед яких і низький поріг масштабування, і в деяких випадках склад-
ний та дорогий процес розгортання, високі затримки та малий радіус дії, а та-
кож невисокий рівень безпеки, і багато чого іншого. 

Wі-мережі на базі динамічної реконфігурації (Wi-Mesh) – це новий перспе-
ктивний клас широкомовних бездротових мереж передачі мультимедійної ін-
формації. Це технологія, що дозволяє будувати недорогі бездротові мережі мо-
більного доступу в Інтернет з високою швидкістю передачі даних. Одним із са-
мих головних принципів Wi-Mesh є принцип самоорганізаційної архітектури. 
Маршрутизатори самостійно визначають найкоротший та найоптимальніший 
шлях до кінцевого користувача. Ці мережі володіють рядом дуже важливих, 
переваг: дешевизна, швидкість розгортання, масштабованість. 

У зв’язку з тим, що стандарт Wi-Mesh перебуває на стадії доробки, багато 
провідних фірм світу пропонують свої власні протоколи маршрутизації, однак 
здебільшого вони описані лише поверхово. 

Метою даного дослідження є зменшення витрат на обладнання бездрото-
вих мереж за рахунок зменшення кількості інтелектуальних маршрутизаторів в 
мережі. Для цього запропоновано алгоритм маршрутизації на базі динамічної 
реконфігурації, що дозволить кожному абоненту мережі функціонувати, як ре-
транслятор (маршрутизатор). 

Wi-Mesh з самого початку розроблялася для застосування у великих мере-
жах. Пропонується використовувати принцип організації Wi-Mesh для малих, 
локальних мереж, наприклад в межах аудиторії, поверху, будинку в цілому. 

Дана розробка є практичною у випадках, коли неможливо прокласти ка-
бель взагалі, та коли потрібно організувати бездротову мережу швидко та якіс-
но, а також забезпечити абонентів високошвидкісним доступом в мережу ін-
тернет. Наприклад, розгортання мережі на різноманітних виставках, симпозіу-
мах, конференціях, коли не доцільно використовувати дороге устаткування. 

В основу реалізації цієї топології мережі лягли два основних протокола 
маршрутизації HWMP та OLSR. Протокол HWMP (Hybrid Wireless Mesh 
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Protocol) за замовчуванням присутній у всіх пристроях стандарту 802.11s. Це 
протокол гібридної маршрутизації. Він об’єднує в собі два режими побудови 
шляхів, які можуть бути використані окремо  або одночасно – реактивний та 
проактивний. 

Протокол OLSR (Optimized Link State Routing) – це проактивный протокол 
маршрутизації для мобільних Ad-Hoc та Hot-Spot мереж. Цей протокол більш 
ефективний для досить щільних та великих мобільних мереж. OLSR базується 
на понятті багатоточкової естафети MPR (MultіPoіnt Relay). 

Проаналізувавши існуючі протоколи маршрутизації, що використовуються 
в подібних мережах, було вирішено за основу взяти проактивний протокол – 
OLSR. За даними досліджень [1] саме цей протокол може забезпечити вибір оп-
тимального шляху, достатню пропускну здатність каналу, час доставки пакету, 
а також відношення відісланих до доставлених пакетів, на відміну від гібридно-
го протоколу HWMP. 

Кожен абонент, який прагне приєднатися до мережі повинен буде встано-
вити на своїй стороні відповідне програмне забезпечення. Також мережна кар-
та, що встановлена в даному комп’ютері, повинна підтримуватися цим ПО. 

Перш за все при інсталяції програмного забезпечення звірятиметься мо-
дель мережної карти, що встановлена на хості, зі списком мережних карт, що 
підтримують технологію динамічної реконфігурації. 

Поняття багатоточкової естафети MPR, в проактивному протоколі OLSR, 
означає, що кожен вузол мережі визначає круг своїх сусідів з радіусом в два 
кроки, тобто сусіди та сусіди сусідів. Для кожного вузла мережі формується 
список сусідніх вузлів – список MPR Selectors (MPRS). Інформація про MPRS 
передається в спеціальних Hello-пакетах, що передаються тільки між двома су-
сідами. В результаті отримуємо повну картину топології мережі. 

У випадку, якщо в структурі мережі відбуваються зміни, (вимикається 
один з хостів, або абонент з яким був зв’язок перемістився в зону недосягаємо-
сті), то приймається рішення про перевизначення своїх сусідів та побудову но-
вої маршрутної таблиці. 

Даний проект практично значимий в розвитку інформаційних технологій, 
оскільки розроблений алгоритм дозволяє без додаткових витрат на обладнання 
сконструювати надійну систему з високою швидкістю передачі даних.  

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Науково-технічний журнал “Первая миля”. Mesh-сети стандарта IEEE 802.11s: протоколы 
маршрутизации. – 1/2009. [електронний ресурс]. URL: http://www.lastmile.su/issue/2009/1/2. 
[Дата звернення: 18.03.11] 
 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 - 82 - 

УДК 004.021 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
СЕТИ С ПОМОЩЬЮ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ  

Андронова Е.С., Михаленко А.В. 
ассистент каф. ИУС Алексеев Д.И. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, УКРАИНА 
 

Для обеспечения бесперебойности функционирования компьютерных се-
тей, а также для того, чтобы они могли выполнять свои непосредственные 
функции по обмену данными необходимо различать и предотвращать различ-
ные возможные инциденты безопасности. В предыдущих работах [1] была про-
ведена первичная классификация возможных инцидентов безопасности. 

В данной работе на основе проведенной классификации предлагается ал-
горитм определения уровня защищенности сети с помощью логических опера-
ций. 

Рассмотрим определение уровня защищенности сети с помощью булевых 
функций конъюнкции и дизъюнкции.  

Для дальнейших расчетов каждому инциденту присваивается буквенное 
значение: 

1. Незащищенное подключение компьютерных систем к сети Интернет 
(A); 

2. Хранение конфиденциальной информации в файлах в открытом виде, 
например, файл cookies в ОС Windows (B); 

3. Игнорирование обновлений для компонентов систем, с обнаруженными 
уязвимостями (C); 

4. Использование для управления системами, маршрутизаторами, межсе-
тевыми экранами и PKI telnet и других протоколов, не поддерживающих шиф-
рование (D); 

5. Потеря информации и/или конфиденциальных данных в результате сис-
темных сбоев и других непредвиденных обстоятельств (E); 

6. Отсутствие контроля за трафиком (F); 
7. Контроль за работающими сетевыми сервисами (G); 
8. Отсутствие антивирусной защиты (H). 
Составим уравнение, отображающее уровень безопасности сети при логи-

ческом сложении: 
Пусть w W∈ , W {A;B;C;D;E;F;G;H}= . 
Если w 0.5< , следовательно f (w) 0→ (false) и это значит, что уровень безо-

пасности сети является приемлемым и можно сказать, что сеть защищена. 
Если w 0,5≥ , следовательно f (w) 1→  (true), то сеть недостаточно защище-

на, в этом случае должно быть отправлено сообщение об ошибке администра-
тору сети. 

Для объективного оценивания существенности инцидентов было учтено 
мнение экспертов: администраторов сетей, программистов и специалистов в 
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области IT-технологий. В результате весовые коэффициенты были расставлены 
следующим образом:  

A = 0,25; B = 0,12; C = 0,11; D = 0,10; E = 0,9; F = 0,5; G = 0,3; H = 0,25. 
При логическом сложении алгоритм обнаружения и предотвращения появ-

ления инцидентов будет выглядеть следующим образом: 
1. Определяется множество инцидентов безопасности W, возникновение 

которых возможно в системе;  
2. Проводится анализ состояния компьютеров и устройств в сети. В ре-

зультате анализа определяется наличие инцидентов, принадлежащих к множе-
ству инцидентов безопасности, определенному на предыдущем шаге  Ww∈ ; 

3. Определение весовых коэффициентов выявленных инцидентов w и их 
сложение. 

4. Нормирование результата: 
мітмах

текущеетах

ІІ

ІI
wf

−

−
=)( ; 

5. Сравнение полученного результата с граничным значением w. 
При логическом умножении уравнение выглядит следующим образом: 
w W∈ , W {A;B;C;D;E;F;G;H}= . 
Если A B C D E F G H 1= = = = = = = = , то сеть защищена. 
Если  A(B;C;D;E;F;G;H) 0= , то сеть недостаточно защищена, отправляется 

сообщение об ошибке администратору сети. 
То есть, при использовании для анализа операции логического умножения, 

наличие хотя бы одного инцидента означает, что сеть незащищена. 
Алгоритм имеет следующий вид: 
1. Определяется множество инцидентов безопасности W, возникновение 

которых возможно в системе.  
2. Проводится анализ состояния компьютеров и устройств в сети. В ре-

зультате анализа определяется наличие инцидентов, принадлежащих к множе-
ству инцидентов безопасности, определенному на предыдущем шаге  Ww∈ . 

3. При наличии одного из множества  {A;B;C;D;E;F;G;H}инцидентов, выво-
дится сообщение об ошибке. 

В результате проведенной работы была уточнена значимость каждого ин-
цидента и приведены алгоритмы обнаружения и предотвращения инцидентов в 
сети и определения уровня ее защищенности с помощью булевых функций 
конъюнкции и дизъюнкции. Для применения более практичным и эффектив-
ным является применение в алгоритме  логического сложения. 
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Одна з основних характеристик комп’ютерних систем та їх компонентів є до-

стовірність обчислюваних результатів, яка завжди знаходиться під загрозою зни-
ження внаслідок можливого виникнення несправностей апаратних засобів. Для 
підвищення достовірності результатів застосовуються значні ресурси. Насампе-
ред, використовуються методи технічної діагностики, які оперують виносними та 
вбудованими засобами. Вбудовані засоби тестового або робочого діагностування 
безпосередньо входять до складу компонентів комп’ютерних систем, ускладнюю-
чи їх, однак вирішуючи важливі задачі виявлення відмов в паузах роботи компо-
нентів та недостовірних результатів під час роботи. Ще більші ресурси впрова-
джуються за структурними методами підвищення надійності зі створенням відмо-
востійких комп’ютерних систем. Для цього використовуються коректуючі коди, 
мажоритарні та версійні структури з різними видами резервування ресурсів, що 
забезпечують виправлення викривлених результатів, або обмежують вплив не-
справності на результати обчислень [1].  

Таким чином, за достовірність результатів обчислень користувачі готові 
платити високу ціну. Однак розширюється коло застосувань комп’ютерних си-
стем, де не буває досить високої достовірності та є низка суттєвих обмежень на 
ускладнення компонентів, наприклад, в бортовій апаратурі. 

У таких застосуваннях може відіграти досить позитивну роль пошук та ви-
користання природних ресурсів щодо додаткового підвищення достовірності 
обчислюваних результатів. Природний характер цих ресурсів не гарантує під-
вищення достовірності на задану величину, однак покращення рішення досяга-
ється без суттєвих змін для його інших важливих характеристик. 

Перспективний напрямок в проектуванні комп’ютерних систем на базі 
ПЛІС FPGA звертає увагу на LUT-орієнтовану архітектуру [2], та визначає ак-
туальною задачу виявлення та використання природних ресурсів цієї елемент-
ної бази для підвищення достовірності обчислених результатів. 
За такий ресурс виступає можливість додаткового маскування несправностей 
схеми цифрового компонента, що знижує відсоток недостовірних результатів 
обчислень. Маскування несправності відбувається у випадку, коли продиктоване 
нею значення співпадає з правильним для конкретних вхідних даних схеми, або 
викривлення значення в локальному місці прояву несправності не досягає вихо-
дів схеми, що обчислює результат. Слід зазначити, що помилки в обчислюваних 
результатах викликаються за двома типами несправності: збій та відмова. Най-
більш ймовірним типом несправності є збій, тобто короткочасна несправність, 
що самоусувається. Це робить маскування несправностей більш доцільним, оскі-
льки воно найбільш часто виконується для збою, зберігаючи достовірність ре-
зультату для окремих проявів несправностей. 
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Основу для виявлення зазначеного ресурсу складає визначення множини 
схем цифрового компонента, що є інваріантними відносно кількості та схеми 
з’єднання LUT. Кожний LUT являє собою постійний запам’ятовуючий при-
стрій, що найчастіше має чотири розряди адреси, за якою зчитується значення 
одного з шістнадцяти бітів пам’яті. При побудуванні цифрового компонента на 
LUT система автоматизованого проектування, наприклад, ALTERA Quartus II, 
виконує декомпозицію формул обчислень на функції чотирьох змінних, які за-
шиваються в необхідну кількість LUT. Схема цифрового компонента, як прави-
ло, має ярусну структуру та з’єднує виходи попередніх LUT (безпосередньо або 
через тригер) з адресними входами наступних LUT. Кожний такий зв'язок може 
бути використаний для подвоєння кількості інваріантних схем цифрового ком-
понента. Якщо у спроектованій схемі через такий зв'язок передається змінна X, 
то у інваріантній схемі передається інверсія ¬ X цієї змінної. У попередньому 
LUT обчислення інверсної змінної забезпечується інверсією біт його пам’яті, а 
в наступному LUT – значення біт пам’яті міняються місцями відповідно до ін-
версії розряду адреси. Таким чином, інверсія змінної X стосується тільки двох 
LUT та виконується перекодуванням їх пам’яті. 

Виявлений ресурс дозволяє вибрати із множини інваріантних схем цифро-
вого компонента таку, що забезпечує найкраще маскування найбільш ймовір-
них несправностей та відповідно підвищити достовірність результатів. 

Вибір найкращого рішення може бути виконаний за допомогою моделю-
вання, яке може бути здійснено для кожної з інваріантних схем, або тільки для 
спроектованої. У першому випадку результати моделювання безпосередньо ви-
значають відсоток маскування несправностей із заданої множини, що дозволяє 
виявити найкращу схему. У другому випадку обчислюються ймовірності появи 
різних значень адреси для LUT спроектованої схеми та з двох варіантів переда-
чі змінної X або її інверсії вибирається той, на якому менший відсоток прояву 
несправності. Моделювання та аналіз його результатів може бути спрощено для 
окремих множин несправностей. Наприклад, для несправностей, що забивають 
пам'ять одиницями, доцільно передавати змінну такою, щоб попередній LUT 
мав найбільшу кількість одиниць.   

Запропонований підхід має сенс в додатковому підвищенні достовірності 
результатів, коли можливості подальшого ускладнення схеми вичерпано, а до-
стовірність надмірною не буває, наприклад, на космічних апаратах або в меди-
цині при вживленні апаратури в тіло людини. 
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ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 
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Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 
 

Беспроводные сети - это прекрасный инструмент для доставки услуг в то 
место, где они нужны в данный момент. Сети этого класса обладают макси-
мальной гибкостью по отношению к наземным при достижении наилучшего 
соотношения производительности и цены, имеют наименьший временной фак-
тор при развертывании этих сетей. Благодаря этим качествам они имеют наи-
большую популярность [1]. 
Благодаря такому симбиозу, как новый стандарт 802.16 и наземных инфра-
структур, в Украине за относительно короткий промежуток времени могут быть 
реализованы многие телекоммуникационные и правительственные программы. 

Группа WiMAX продвигает стандарт 802.16 в массы, и работает над со-
вместимостью между разными производителями. А IEEE работает над совер-
шенствованием стандарта 802.16. Группе WiMAX достаточно иметь несколько 
профилей совместимости параметров разных производителей, чтоб присвоить 
оборудованию аббревиатуру WiMAX. 
WiMAX в Украине. В задачи групп по продвижению на рынок WiMAX входят 
вопросы проработки международного опыта, проработка радиочастотного ре-
сурса и выработка тендерных условий получение радиочастотного ресурса Ук-
раины (РЧР Украины) по внедрению стандарта 802.16, упорно называемого 
WiMAX. Как и любое другое независимое государство, Украина пошла спон-
танным путем, в первую очередь это было связанно с тем, что на тот момент 
производитель предлагал оборудование стандарта 802.16-2004 в диапазонах 
3,4-3,7 ГГц и диапазоне 5-6ГГц. 

Как гласит стандарт 802.16, в зависимости от используемого диапазона 
ширина канала на 1 сектор должна быть от 1,75МГц, 3,5МГц, 5МГц, 7МГц, 
10МГц. В диапазоне 5 ГГц при установке одной четырехсекторной базовой 
станции требуется четыре частотных канала. А это четыре сектора по 90 граду-
сов с шириной спектра 10МГц! Такая базовая станция позволит вам получить 
плотность потока данных в 39Mbps с плотностью разноса базовых станций 1,3 
км. Диапазон 5-6 ГГц предполагается использовать исключительно для фикси-
рованного доступа без перспектив мобильности для TDD систем. Диапазон 
5ГГц по состоянию на данное время остается пока закрыт [3]. 
Потому с массовым внедрением «стандарта» WiMAX нужно немного подож-
дать. 
Принципы работы. Система WiMAX состоит из двух основных частей: 
 

1. Базовая станция WiMAX, может размещаться на высотном объекте - 
здании или вышке. 
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2. Приемник WiMAX: антенна с приемником (рис. 1). 
Соединение между базовой станцией и клиентским приемником производится в 
СВЧ диапазоне 2-11 ГГц. Данное соединение в идеальных условиях позволяет 
передавать данные со скоростью до 20 Мбит/с и не требует, чтобы станция на-
ходилась на расстоянии прямой видимости от пользователя. 

 
Рис. 1.  Архитектура WiMAX 

 
Между соседними базовыми станциями устанавливается постоянное соедине-
ние с использованием сверхвысокой частоты 10-66 ГГц радиосвязи прямой ви-
димости. Данное соединение в идеальных условиях позволяет передавать дан-
ные со скоростью до 120 Мбит/с[1]. 

На базе сотового принципа разрабатываются также пути построения оп-
тимальной сети, огибающей крупные объекты (например, горные массивы), ко-
гда серия последовательных станций передает данные по эстафетному принци-
пу [2]. 

Для соединения базовой станции с пользователем необходимо наличие 
абонентского оборудования. Далее сигнал может поступать по стандартному 
Ethernet-кабелю, как непосредственно на конкретный компьютер, так и на точ-
ку доступа стандарта 802.11 Wi-Fi или в локальную проводную сеть стандарта 
Ethernet [1]. 

Это позволяет сохранить существующую инфраструктуру районных или 
офисных локальных сетей при переходе с кабельного доступа на WiMAX. Кро-
ме того, это дает возможность максимально упростить развертывание сетей, 
используя знакомые технологии для подключения компьютеров. 
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SECURITY OF VOIP NETWORKS 
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Voice of Internet Protocol is the next generation telecommunications method.  It 

allows to phone calls to be route over a data network thus saving money and offering 
increased features and productivity. All these benefits come at a price of vulnerabil-
ity. It is easier to attack and exploit a voice and data network. VoIP will need extra 
security measures beyond the standard security that is typically implemented for a 
computer network. Many issues need to be addressed such as type of attacks, secu-
rity, quality of service and VoIP protocols. 

 
 

 
Figure 1.Typical VoIP architecture 

 
Two most popular open protocols are H.323 and SIP.  They were designed by 

two different organizations and operate slightly differently.  They both have problems 
with the use of random ports problems with network address translations (NAT) and 
firewalls. 

Firewalls are a standard security feature on networks. They protect the network  
from attacks by inspecting each packet that travels to and from the network. Firewalls 
have trouble filtering VoIP traffic due to dynamic port assignments through out the 
call. Both SIP and H.323 requires stateful firewall to track the traffic and associate 
the port numbers.  

NAT provides a method of changing private IP address to public ones. It also 
allows for port translation. It is a method to conserve IP addresses and add another 
layer of security. Along with these benefits come problems with VoIP. NAT compli-
cates VoIP call set up and traffic. Dynamic assigns random port numbers to traffic 
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when there is a pause and the translation times out.(N.I.S.T 2005) This makes it hard 
for VoIP equipment to track and maintain calls. IPv6 will reduce the need for NAT 
with the introduction of the 128-bit network address.  

The result of researches must ensure the high level of secure work in VoIP 
providers’ networks. 

  VoIP can be attacked or exploited by numerous different methods. Some 
attacks try to steal information while others attempt to shut down your network.It’s 
possible to allocate the main threats to which IP-telephony’s network exposes: 

− Fraud(registration of another's terminal, allowing to do calls at somebody 
else's); 

− decrease in quality of the voice traffic; 
− a redirection and interception of the voice or alarm traffic; 
− a fake of voice messages; 
− ending of communication session; 
− refusal in service; 
− remote unapproved access to components of IP-telephony’s infrastructure; 
− unapproved updating of IP-phone (Trojan or espionage program ); 
− breaking of billing system (for operator telephony). 
Network providers need to recognize that VoIP networks are different and 

therefore require unique protection techniques to prevent fraud and other types of 
attacks.  These sophisticated security techniques include signature anomaly detection 
to prevent known attacks; behavior anomaly detection to protect against day zero 
attacks; and verification of anomalous behavior to eliminate false positives and 
negatives. Correct implementation of these techniques requires complete knowledge 
of VoIP protocols, call states, call features, media flows, and the interaction between 
various nodes along with a deep understanding of the vulnerabilities themselves. And 
it has to be real-time protection with sub-millisecond delay for signaling and a few 
microsecond delay for media so as not to affect VoIP performance.Encryption should 
be used while NAT is avoided. All security measures need to balance with quality of 
service of the network. 

In all cases, enterprises need to deploy a comprehensive IP communications 
security product that offers compatibility of techniques which is described above. 

VoIP is a technology that can expect wide scale implementation in the next few 
years.It will be prudent to understand this environment and take appropriate measures 
to protect VoIP networks  of providers,organisation,users. 
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ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
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Одесская государственная академия холода, УКРАИНА 
 

Зачастую, возникает необходимость передачи информации в условиях, 
приводящих к целому ряду проблем. Такими проблемами могут быть: 
сложность организации локальной сети или сети доступа в помещении, где 
прокладка кабеля невозможна по физическим, экономическим либо иным 
причинам, а расположение стен не позволит воспользоваться беспроводными 
технологиями; необходимость передавать служебную информацию с 
минимальными затратами времени и финансов на организацию канала связи. 
Одним из перспективных решений является возможность передачи информации 
вместе с электроэнергией по одной и той же линии. 

Технологии организации канала связи на существующих линиях 
электропередачи (ЛЭП) появились еще в 20-х годах XX века. Они получили 
название «ВЧ связь по ЛЭП» или Power Line Communication (PLC). 

Предполагалось, что ЛЭП можно использовать эффективнее, если 
задействовать их как среду не только для передачи электроэнергии, а так же и 
для передачи информации, ведь электроэнергия передается на частоте 50 Гц (60 
Гц в США) и при этом остается свободным весь остальной спектр частот. 
Однако, столкнувшись с трудностями, связанными с непригодностью ЛЭП быть 
в качестве среды передачи данных, многие разработчики отказались от PLC. И 
лишь в последние десятилетия в результате бурного технологического 
прогресса, снова возник интерес к этим технологиям. Существует два 
направления в развитии PLC – широкополосные (broadband) и узкополосные 
(narrowband). Последние достаточно широко применяются во многих ситуациях 
от организации внутриведомственной связи, передачи служебной информации и 
сбора информации с цифровых счетчиков электропитания до реализации 
концепции «Умный дом». Широкополосные PLC нашли свое применение в 
организации локальных сетей и сетей доступа. В общих чертах, технологии 
PLC похожи на xDSL, только, если последние используют существующие 
абонентские линии ТфОП, то первые – электрические сети. 

Для того, чтобы организовать канал на существующей линии 
электропередачи, необходимо отделить основную частоту, переносящую 
электроэнергию, от спектра частот с информационным сигналом, что делается 
при помощи фильтров. Далее используется кодирование, модуляция и в 
некоторых случаях (для технологий широкополосных PLC это обязательное 
условие) частотное мультиплексирование, в частности Orthogonal frequency-

division multiplexing (OFDM), для организации самого информационного канала. 
Принцип этого мультиплексирования заключается в разделении потока 
цифрового канала на несколько более низкоскоростных субпотоков и передачу 
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их по отдельным частотам, для OFDM характерно еще и перекрытие спектров 
соседних поднесущих частот благодаря ортогональному методу демодуляции 
этих поднесущих. OFDM позволяет свести к минимуму действие помех, 
возникающих на всем спектре действия приемо-передатчиков PLC (обычно это 
скачки напряжения в момент включения-выключения различных бытовых 
приборов). Очень важно учесть шумы и затухание сигнала. На сетях высокого и 
среднего напряжения шумы бывают самого разного характера, и предугадать их 
невозможно. Что касается сетей низкого напряжения (~220 В) то здесь данные 
шумы появляются в результате работы различных бытовых приборов 
(микроволновые печи, импульсные блоки питания, электродвигатели и др.) и 
занимают полосу до 1 МГц. Особенно сильно они влияют на узкополосные 
PLC, диапазон частот которых припадает как раз на этот интервал (решается эта 
проблема обычно помехоустойчивым кодированием). На широкополосные PLC 
данные шумы практически не оказывают воздействия (спектр частот каналов 
широкополосных PLC занимает диапазон от 1.6-1.8 МГц и выше). Зато 
присутствует иная проблема – затухание. Чем выше частота сигнала – тем выше 
затухание (учитывая состояние электросетей в Украине и других странах СНГ, 
это наиболее актуальная проблема). На затухание также влияет волновое 
сопротивление проводки, проводимость устройств (имеется в виду проводимость 
на частотах работы приемо-передатчиков PLC), питающихся от данной ЛЭП, и 
локальная структура электросети. Основное решение – повышать амплитуду 
сигнала, что создает новые проблемы, связанные с влиянием передающих 
устройств PLC на бытовые приборы (в различных странах установлены 
ограничения от 5 до 30 В на амплитуду сторонних сигналов) и отсутствием 
единых стандартов для разработки технологий PLC. Существуют также 
ограничения по использованию частот на электросетях, которые в случае с 
использованием широкополосных PLC игнорируются, что вызывает риск 
несовместимости с устройствами, питающимися от электросети на которой 
действует приемопередатчики, принадлежащие к этим технологиям. 

В докладе представлены и описаны основные условия для создания канала 
передачи информации на электросети, а так же различные технологии его 
реализации с описанием разработок соответствующих устройств от некоторых 
разработчиков. Произведен анализ и сравнение приемо-передающих устройств 
узкополосных и широкополосных PLC технологий, их достоинства и 
недостатки. Так же выполнен анализ состояния отечественных электросетей и 
сделаны выводы о возможности применения в них технологий PLC. 
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В настоящий момент существует проблема со скоростью просчета нейрон-

ных сетей. Данная проблема может быть решена с использованием параллель-
ного программирования под графический процессор (GPU). 

В связи с тем, что в GPU значительно большее количество ядер, чем в цен-
тральных процессорах (CPU) и GPU более адаптирован под параллельные вы-
числения, а как известно, при расчете нейронных сетей, выполняется большое 
кол-во «одинаковых» операций, то при просчете нейросети с использованием 
параллелизма, можно добиться большого прироста производительности, что 
может дать возможность просчитывать нейросети при распознавании объектов 
на видеоизображении в реальном времени. 

На рис. 1 представлена схема нейрона многослойной сети, обратного рас-
пространения ошибки, так же называемого персептроном многослойной сети. 

 
Рис. 1. Структура нейрона многослойной сети. 

 

Персептрон представляет собой удачный пример, в котором возможно эф-
фективное распараллеливание с помощью CUDA. Увеличение скорости вычис-
лений в основном достигается за счет использования shared memory. Операции 
при работе с персептронами легковесны, зачастую независимы, что позволяет 
задействовать большое число потоков. Работа с обученным персептроном легко 
реализуется матричными операциями (CUBLAS).  

Приведенные ранее формулы для работы с многослойным персептроном 
иллюстрируют данные тезисы. Многие формулы могут быть успешно перепи-
саны в виде матричных операций (в некоторых случаях  с последующим ис-
пользованием CUBLAS).  
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За счет чего еще достигается эффективность для персептрона?  
Во-первых, нейроны в рамках одного блока можно обрабатывать незави-

симо, как при обучении, так и при применении. Так как данные на входах таких 
нейронов будут одинаковы, то можно задействовать shared memory (кеширо-
вать входные данные блока).  

Во-вторых, опыт говорит, что желательно обучать несколько персептронов 
на одном и том же обучающем наборе данных, что делает возможным исполь-
зование shared memory (кешировать примеры). Персептроны должны разли-
чаться начальными значениями весов. Оказывается, что персептроны после 
процесса обучения могут сильно различаться по качеству в зависимости от на-
чальных значений весов. После завершения обучения используется персептрон, 
показавший наилучшие результаты.  

В-третьих, существует ряд ситуаций, в которых необходимо обучать 
большое число небольших персептронов. 
 

 
Рис. 2. Базовая архитектура GPU. 

 

В силу своей специфики GPU, предназначенные для ускорения обработки 
потоков информации о графическом представлении  сцены (Рис. 2), обладают 
параллелизмом по данным. В таком  контексте  ядрами потоковой  обработки  
являются  специальные программы – «шейдеры»,  загружаемые в память ви-
деокарты. 

Планируемое применение данной технологии при распознавании номеров 
авто, либо распознавании лиц с видеопотока. Так как на сегодняшний день нет 
программных реализаций, которые могли бы распознавать «на лету», то с при-
менением описанных выше технологий, предполагается ее  возможность для 
реализации. 
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З розвитком безпроводових технологій передавання даних і появою проду-
ктивних, малогабаритних обчислювальних і вимірювальних засобів розшири-
лось дослідження і застосування мобільних комп’ютерних мереж динамічної 
структури (МКМДС). Ці мобільні мережі характеризуються динамічною струк-
турою зв‘язків, наявністю безпроводових каналів передавання інформації для 
забезпечення їх мобільності та обмеженими обчислювальними ресурсами са-
мих вузлів. У зв’язку з цим актуальним є завдання пошуку нових рішень щодо 
організації ефективної та безпечної маршрутизації в такій мережі.   

У мобільних комп’ютерних мережах з реконфігурацією топології виникає 
потреба в досить частій зміні маршрутної інформації. Дослідження мобільних 
мереж великої розмірності показали, що навіть незначне підвищення динаміки 
мережі призводить до значного зростання службового траффіку [1]. Інтенсив-
ність потоку службової інформації зростає квадратично. Ясно, що для вирішен-
ня цієї проблеми необхідно ввести ієрархічне управління мережею – розбити її 
на окремі зони (кластери) з виокремленням головних вузлів зони (ГВЗ) та внут-
рішніх вузлів. Динаміка зміни зони мережі значно нижча, ніж динаміка зміни 
зв’язності для окремих вузлів мережі. 

 Проблема відомих представників методів ієрархічної маршрутизації (FSR, 
LANDMARK, HSR) полягає в тому, що вони покладаються на вузли мережі для 
передачі траффіку та маршрутної інформації, не враховуючи можливості атак 
ззовні та компрометації вузлів у мережі. 

Забезпечення безпеки процесу маршрутизації полягає в ідентифікації по-
тенційних атак супротивника, оцінці загроз від них та вразливості використа-
них в мережі протоколів маршрутизації. Необхідні для вирішення таких задач 
розподілена схема управління ключами та децентралізована система виявлення 
вторгнень були розроблені у моделі мобільної мережі, представленій в [2]. В 
цій роботі запропонована ієрархічна безпечна схема маршрутизації з викорис-
танням рівнів довіри між вузлами в зоні, сертифікатів для аутентифікації вузлів 
та парних ключів для захисту інформації, що передається між вузлами, тобто з 
використанням криптографічних методів захисту інформації.  

Оцінка рівня довіри в мережі визначається ГВК за допомогою теорії ком-
бінування випадків Демпстера-Шафера з урахуванням рекомендацій сусідніх 
вузлів за наступними метриками: f – кількість пересланих пакетів; d – кількість 
відкинутих пакетів; m – кількість пакетів направлених за невірним маршрутом; 
i – кількість хибно вставлених пакетів; Rp – загальна кількість пакетів отримана 
вузлом В та відправлена від вузла А; Sp – загальна кількість пакетів відправле-
них вузлом В до вузла А.  

Рівень довіри (репутація) згідно [2] обчислюється за формулою (1): 
                          Trust(t) = (w1*fd) – (w2*dd) + (w3*md) + (w4*id),                    (1) 
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де fd, dd, md, id – відхилення відповідних метрик від визначених граничних 
значень, w1… w4 – значення вагових коефіцієнтів. 

Використання репутацій, отриманих таким чином, дозволяє адаптуватися 
до зміни поведінки вузлів у мережі з часом. 

 
Рис.  1. Схема атаки типу «червоточина» у мобільній мережі 

Протокол представлений в [2] використовує криптографічні рішення для 
попередження створення неавторизованими вузлами нібито дійсних пакетів. 
Але ці заходи не захищають від такої атаки як «червоточина», оскільки зловми-
сники не створюють окремих пакетів  - вони просто перенаправляють пакети 
вже існуючі в мережі, які пройшли криптографічні перевірки. Ця атака направ-
лена на процес маршрутизації в мережі, коли два зловмисники, з’єднані висо-
кошвидкісним зв’язком, розміщені у різних місцях мережі (рис. 1). Записуючі 
підслухані дані, вони перенаправляють їх один одному і ретранслюють пакети 
на іншому боці мережі. Таким чином, зловмисники можуть змусити далеких 
один від одного вузли повірити, що вони близькі сусіди і захопити контроль 
над зв’язком між цими двома вузлами [3].   

Був обґрунтований і розроблений  алгоритм безпечної маршрутизації, який 
дозволяє завдяки додатково введеній метриці часу оберту повідомлення (RTT) 
виявити наявність вузлів зловмисника в мережі та ізолювати їх. На відміну від 
існуючих рішень проблеми захисту від атаки «червоточина» - географічні та 
часові «поводки» («leashes»), запропоноване рішення не потребує чіткої часової 
синхронізації між вузлами у мережі або наявності системи GPS у вузлів.  
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 При проектировании сервера, обслуживающего 
большое количество пользователей, каждый разработчик 
стремится максимально разгрузить сервер от операций, 
которые можно выполнить на стороне клиента, а также 
использовать возможность выполнять процессы парал-
лельно и при этом не жертвовать безопасностью доступа к 
данным. 

Данная задача актуальна в случае, если требуется 
узнать права пользователя, приславшего сообщение, на 
выполнение запроса к БД в сообщении. 
 Определения SQL и JSON. SQL – «язык структури-
рованных запросов» универсальный компьютерный язык, 
применяемый для создания, модификации и управления 
данными в реляционных базах данных. JSON – текстовый 
формат обмена данными, основанный на JavaScript и 
обычно используемый именно с этим языком. 
 На первый взгляд выглядит излишним упаковывать 
один формат в другой. Но следует предупредить, что сама 
по себе упаковка также накладывает ограничения на син-
таксис SQL, что удобно при отладке безопасности доступа 
к данным. 
 Допустим, существует задача выполнить ограничен-
ный SQL-запрос к базе данных. Ограниченный обознача-
ет, что у пользователя есть определенное количество прав 
на доступ к таблицам и их полям. Например, на сервере 
хранятся сотни таблиц, а у пользователя есть право только 
на чтение десятка таблиц из них, все остальные запросы 
данного пользователя сервер должен заблокировать. 
 В первом случае (рис. 1) на сервере требуется провес-
ти ряд операций над сообщением, по выявлению таблиц и 

полей в запросе. Запросы могут быть вложенными, при использовании JOIN 
поля могут быть указаны без названия таблицы, и тогда необходимо узнать, к 
какой таблице все-таки относятся поля. 

Во втором (рис. 2) случае нам необходимо преобразовать JSON-массив 
обратно в SQL-запрос, чтобы выполнить на сервере, но этот процесс можно вы-
полнить параллельно с верификацией прав доступа пользователя. Также в дан-
ном  

 
Рис. 1. Алгоритм 

анализа SQL-
сообщения) 
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случае нет необходимости отдельно прове-
рять SQL-запрос на наличие синтаксических 
ошибок, так как ошибка будет сразу же вы-
явлена, если в определенном месте JSON-
массива будет пусто. 
 В таблице 1 показано как выглядит 
SQL-запрос в упакованном виде и почему 
данная структура сообщения позволяет рас-
параллеливание процессов и минимизиро-
вать затраты сервера на верификацию прав 
доступа пользователя 
 В JSON-массиве легко определить на-
звания таблиц и полей, для этого требуется 
просто адресоваться к ячейке массива, и не 
требуется сканировать SQL-запрос в поиске 
названий таблиц и полей. Тип операции пе-
редается методом соединения клиента с сер-
вером. Например, в данном случае метод – 
GET. 

 
 
 

Таблица 1. Сравнение SQL-запроса с JSON-массивом 
SQL-запрос JSON-массив 

SELECT t1.f1, f2, t2.f3 

FROM table1 AS t1  

  LEFT JOIN table2 AS t2 

  ON table1.f4=table2.f5 

WHERE t1.f1 = “value1”  

  AND t2.f6 <> “value2” 

{ 

  "fields":[ 

    "t1.f1", 

    "t1.f2", 

    "t2.f3" 

  ], 

  "from":[ 

    "table1 t1", 

    "L":"table2 t2 table1.f4=table2.f5" 

  ], 

  "where":[ 

    "t1.f1 = value1", 

    "A":"t2.f6 <> value2" 

  ] 

} 

 В данной работе показано как, ограничивая синтаксис SQL, уменьшить на-
грузку путем проверки корректности SQL-запросов без использования СУБД. 
Часть нагрузки по анализу SQL-запросов и упаковки ложится на клиентскую 
часть, а не на сервер – это позволило на сервере часть процессов выполнить па-
раллельно. 

 
Рис. 2. Алгоритм анализа 

JSON-массива 
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НОРМАТИВЫ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Тенькаев Е.А. 
ст. преподаватель каф. СПО Чепелев Д.В. 

Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 
 

На кафедре системного программного обеспечения с 2006 года в рамках 
проектов TeleCam и Ego-Secundus идёт разработка модуля передачи видео в 
режиме реального времени в сети Интернет. Моя квалификационная работа ма-
гистра посвящена проблеме выбора оптимального режима передачи видео при 
постоянно меняющихся характеристиках канала связи. 

Интернет построен на использовании протокола IP, который в свою оче-
редь не гарантирует доставку данных от одного узла сети к другому. То есть, 
при осуществлении передачи данных через Интернет нельзя гарантировать: 
ширину канала, доставку пакетов и правильную последовательность доставки 
пакетов. Помимо этого, ситуация в сети может измениться и во время передачи 
данных. Проблему безошибочной доставки пакетов призваны решать протоко-
лы более высокого уровня. 

Для передачи видео в режиме реального времени по протоколу IP сущест-
вуют нормативы, описывающие подходы и методы организации передачи, та-
кие как SIP и H.323. 

SIP (Session Initiation Protocol) - протокол инициирования сеансов[1]. Он 
относится к протоколам прикладного уровня и предназначается для организа-
ции, модификации и завершения сеансов связи: мультимедийных конференций, 
телефонных соединений и распределения мультимедийной информации. В 
свою очередь, протокол SIP основывается на стандартах, описывающих прото-
колы более низкого уровня, таких как: транспортный протокол реального вре-
мени (RTP), протокол передачи потоковой информации в реальном времени 
(RTSP), протокол описания параметров связи (SDP). 

H.323 – это стандарт, который содержит описания терминальных уст-
ройств, оборудования и сетевых служб, предназначенных для осуществления 
мультимедийной связи в сетях с коммутацией[2]. H.323 подразумевает исполь-
зование таких стандартов: управление соединением и сигнализация - H.245, об-
работка видеосигнала - H.261 и H.263, мультимедийная передача: RTP, RTCP. 

SIP и H.323  имеют схожие рекомендации использования стандартов пере-
дачи видео. Так, протокол RTP (Real-Time Transport Protocol) регламентирует 
передачу мультимедийных данных в пакетах по протоколу IP на транспортном 
уровне и дополняется протоколом управления передачей данных в режиме ре-
ального времени RTCP (Real-Time Control Protocol). Протокол RTCP, в свою 
очередь, предоставляет механизмы, обеспечивающие контроль доставки муль-
тимедийных данных, контроль качества обслуживания, передачу информации 
об участниках текущего сеанса связи, управление и идентификацию. Сетевой 
протокол SDP (Session Description Protocol), предназначен для описания сессии 
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передачи потоковых данных. В свою очередь, этими протоколами  используют-
ся протоколы более низкого уровня – транспортного: TCP (Transmission Control 
Protocol) и UDP (User Datagram Protocol). В основном, протокол TCP использу-
ется для передачи служебной информации, где наибольшим приоритетом явля-
ется гарантированность доставки. В тех же случаях, где приоритетом является 
скорость доставки и допускается потеря пакетов, используется UDP. 

Стандарты сжатия видео: H.261, H.263, H.263+, H.264, описывают методы 
и алгоритмы обработки видео потока. H.264 имеет существенно расширенные 
возможности по сравнению с H.263. В результате этого, он стал основным при 
разработке программного обеспечения для видеоконференций, но большинство 
современного программного обеспечения этого направления поддерживает 
H.264, так же, как и H.263 или H.261. 

Нормативы, связанные с передачей видео в режиме реального времени, 
отображают три аспекта, а именно: организация передачи, алгоритмы передачи 
и сжатия. Транспортные протоколы предоставляют механизмы, позволяющие 
определить текущее положение дел в канале связи. Но в случае изменения ка-
чества связи не предоставляется рекомендаций относительно действий для 
улучшения передачи данных. В свою очередь, стандарты сжатия видео предос-
тавляют механизмы, отображающие информацию о текущем видеопотоке. Но 
эти стандарты не отображают рекомендаций изменения параметров видеокоде-
ка в случае, когда происходят изменения в видеопотоке. Также в SIP и H.323 не 
описываются рекомендации относительно выбора видеокодека и его парамет-
ров в случае, если изменится ситуация в сети или в видеопотоке. 

Большинство существующих на сегодняшний день программных решений, 
связанных с передачей видео в режиме реального времени, скрывают алгорит-
мы реакции на изменения входного видеопотока и качества сети, тем самым 
убирая возможность обмена накопленным опытом в этой области. Это влечёт за 
собой недостаточную оптимизацию решений, связанных с передачей видео. 

Отсутствие стандартизированных рекомендаций, которые бы описывали 
алгоритмы смены видеокодека и его параметров, становятся причиной не самой 
оптимальной передачи видео. Поэтому мною проводятся исследования с целью 
получения информации, необходимой для создания системы с передачей видео 
в оптимальном режиме. 
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Ни одна серьезная база данных не обходится без создания резервных ко-
пий (backup). Базы данных имеют довольно большой размер и без средств ар-
хивирования в данной ситуации не обойтись. С другой стороны, высоконагру-
зочные сервера не могут себе позволить производить архивирование на цен-
тральном процессоре. Одним из решений данной проблемы есть использование 
вычислительных ресурсов видеоадаптера. Положительной стороной данного 
решения является повышение скорости архивации данных без потерь. 

Выполнение архивирования данных на видеоадаптере актуально с точки 
зрения повышения производительности в ситуации, когда центральный процес-
сор не справляется с нагрузкой, а более производительные решения проигры-
вают по себестоимости. Да и повышение скорости архивирования на стацио-
нарных персональных компьютерах будет затребовано пользователями. 

CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) — программно-
аппаратная архитектура, позволяющая производить вычисления с использова-
нием графических процессоров NVIDIA, поддерживающих технологию GPGPU 
(произвольных вычислений на видеокартах). 

OpenCL (от англ. Open Computing Language) — фреймворк для написания 
компьютерных программ, связанных с параллельными вычислениями на раз-
личных графических и центральных процессорах. 

Технология CUDA имеет выше производительность, по сравнению с 
OpenCL, но может быть использована только на видеоадаптерах от NVIDIA. 

Вычислительная архитектура CUDA основана на концепции — одна ко-
манда на множество данных (Single Instruction Multiple Data, SIMD) и понятии 
мультипроцессора. Концепция SIMD подразумевает, что одна инструкция по-
зволяет одновременно обработать множество данных. Мультипроцессор — это 
многоядерный SIMD-процессор, позволяющий в каждый определенный момент 
времени выполнять на всех своих ядрах только одну инструкцию. 

Если задача допускает разделение на множественные потоки, то более 
производительным будет выполнить ее на графическом процессоре, чем на 
центральном. 

Верхний уровень ядра GPU состоит из блоков, которые группируются в 
сетку или грид (grid). Любой блок в свою очередь состоит из нитей (threads), 
которые являются непосредственными исполнителями вычислений. Нити в 
блоке сформированы в виде трехмерного массива.  
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Рис. 1. Вычислительное устройство GPU 
Вычислительная модель GPU представлена на рисунке 1. 
Одним из наиболее популярных алгоритмов архивирования данных, изна-

чально поддерживающих параллелизм, является bzip2. 
Bzip2 использует алгоритм блочной сортировки Барроуза-Уилера, который 

меняет порядок символов во входной строке таким образом, что повторяющие-
ся подстроки образуют на выходе идущие подряд последовательности одинако-
вых символов. После данной сортировки выполняется замена каждого символа 
расстоянием до его предыдущей встречи (т.н. алгоритм move to front, MTF). 
Полученный набор чисел будет иметь крайне удачное статистическое распре-
деление для применения энтропийного сжатия типа Хаффмана, которое являет-
ся следующим шагом алгоритма bzip2. 

При реализации на CUDA данные разбиваются на блоки, которые будут 
обрабатываться параллельно в блоках. Сама сортировка  Барроуза-Уилера так-
же позволяет введение параллелизма, который будет реализовываться нитями 
CUDA. В следующем этапе параллельно в нитях будет реализовываться алго-
ритм MTF. Подсчет частоты встречаемости символов также будет производить-
ся параллельно в нитях  для блоков. 

Размер памяти видеоадаптера может накладывать ограничения на количе-
ство и размер блоков информации. Также, понадобится постобработка резуль-
татов MTF для устранения повторных записей с информацией об одинаковых 
символах на границах соприкасающихся блоков данных. 

За счет параллельной обработки данных предполагается получить десяти-
кратное увеличение скорости архивации на графическом адаптере по сравне-
нию с центральным процессором. 
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Динамічне балансування робочого навантаження вузлів є найбільш часто 

використовуваним методом підтримки ефективності розподілених обчислень у 
комп’ютерних мережах. Однак широкомовні запити, які використовуються по-
літиками визначення можливості участі вузлів у балансуванні навантаження, 
призводять до суттєвого збільшення трафіку в мережі, виникнення заторів в 
окремих її вузлах, що збільшує дисбаланс завантаження вузлів. Наприклад, у 
випадках, коли затор має місце на шляху до вищого рівня ієрархії, він звужує 
поле пошуку кандидатів на передавання навантаження і частина легко заванта-
жених вузлів, що не можуть передати інформацію про параметри свого заван-
таження, і, як наслідок, - не приймають участь у балансуванні навантаження. За 
таких умов управління трафіком в мережі з метою зменшення ймовірності ви-
никнення заторів є актуальною задачею.  

Нами пропонується алгоритм, який для управління трафіком використовує 
нечітку базу знань і ґрунтується на використанні концепції активних мереж [1] . 
При цьому активним елементом мережі, що впливає на трафік, виступає роутер. 

Будемо вважати, що динаміка протоколу мережі та керованої черги буферу 
роутера описується диференційним рівнянням [2] 

                    ),,,,()()()( **
121 τtyyuBtyAtyAty &&&& ++=                                             (1) 

де )(ty - вихідний трафік мережі, 121 ,, BAA  - коефіцієнти, значення яких визна-

чається структурою та характеристиками мережі, t  - час, *τ - рівноважне зна-
чення половини RTT-затримки. 

Задача керування вихідним трафіком роутера розглядається як задача знахо-

дження керуючої дії ),,,( *** τtyyuu &= , за якої точка з початкового положення 

00 )0(,)0( yyyy && ==  переміщується за скінченний час в окіл траєкторії )(* ty   й 
при подальшому русі залишається в цьому околі. Для цього, як відомо, необ-
хідно, щоб інтеграл  

                      ,,,)( 21
2

2
2

0
1

2 constdtJ =++= ∫
∞

γγδγδγδ &&&                                         (2) 

обчислений на відхиленнях )()()( * tytyt −=δ  приймав мінімальні значення. В [3] 
показано, що її розв’язок може бути отриманий без виконання процедури опти-
мізації, виходячи з відомого положення про те, що мінімум квадратичних оці-
нок виду (1) може бути досягнутий на траєкторіях, для яких )(tδ  є розв’язками 
однорідного диференційного рівняння другого порядку 
                                         0)()()( 10 =++ tthth δδδ &&&                                                     (3) 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 - 103 - 

що відповідає програмній траєкторії помилки 

                              
tt

ecectytyt 21

21
* )()()( λλδ −− +=−=                                     (4) 

Початкові значення коефіцієнтів 21 , cc та постійних часу 1
2

1
1 , −− λλ  вибира-

ються виходячи з бажаної динаміки системи та умов реалізуємості траєкторії 
руху.  
Пропонується реалізувати траєкторію (4) за допомогою фаззі-регулятора, на 
входи якого подаються поточні значення помилки та її похідної, а вихід – 

управління )(* tu .  

 
 

Рис.  1. Функції належності та база правил виведення фаззі-регулятора 
 
Отримана структура системи управління відповідає послідовності 

розв’язку зворотних задач динаміки [4], однак не потребує отримання диферен-
ційних рівнянь, які адекватно описують динаміку трафіку з урахуванням нелі-
нійних збурень. 

В доповіді обговорюються також результати моделювання системи управ-
ління 
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 В сфере сортировки известно много вычислительно ёмких алгоритмов, вы-
полнение которых на CPU занимает достаточно продолжительное время. Боль-
шинство задач поиска при этом хорошо распараллеливаются, тем самым позво-
ляя существенно увеличить производительность с помощью технологии nVidia 
CUDA.  
 Разработка и усовершенствование алгоритмов сортировки представляет 
большой интерес, который подтверждается внушительным количеством публи-
каций, направленные на решение этой трудоёмкой задачи. Анализ работ данно-
го направления позволяет сделать вывод о существенном снижении эффектив-
ности существующих на сегодняшний день алгоритмов при их реализации на 
современных многопоточных системах. Алгоритмы параллельной сортировки 
позволяют эффективней реализовывать широкий спектр задач.  
 Выбор параллельного алгоритма сортировки а не последовательного обу-
словлена прогрессом в методах решения задач и появлению новых технологий 
позволяющих во много раз увеличить скорость решения задач, поэтому очень 
актуальны и необходимы исследования параллельных алгоритмов, допускаю-
щих наиболее эффективную параллельную реализацию. Одним из таких алго-
ритмов является параллельный алгоритм быстрой сортировки.  
 
void QuickSort(double Ag[], int i1, int i2) { 
        if (i1 < i2) { double pivot = Ag[i1]; int is = i1; 
      for (int i = i1 + 1; i < i2; i++) 
         if (Ag[i] Ј pivot) { is = is + 1; 
          swap(Ag[is], Ag[i]); } swap(A[i1], A[is]); 
    QuickSort(Ag, i1,     is); QuickSort(Ag, is + 1, i2);  }  } 

Рис. 1. Алгоритм быстрой сортировки 
 

 При общем рассмотрении алгоритма быстрой сортировки прежде всего 
следует отметить, что этот метод основывается на последовательном разделе-
нии сортируемого набора данных на блоки меньшего размера таким образом, 
что между значениями разных блоков обеспечивается отношение упорядочен-
ности, что позволяет распараллелить этот алгоритм с целью повышения произ-
водительности. Параллельный алгоритм сортировки на практике один из самых 
быстродействующих алгоритмов сортировки общего назначения и достаточно 
прост в реализации.  
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 GPU с разделяемой памятью выполняется во много раз быстрее, чем вер-
сия на CPU. Необходимо отметить, что расчёт выполняется в несколько раз бы-
стрее при использовании разделяемой памяти. 
 Стоит отметить, что количество перемещений данных между GPU и CPU 
необходимо стремиться свести к минимуму, чтобы увеличить прирост произво-
дительности с помощью GPU.   
 При разработки алгоритмов для случаев при которых расчёты выполняют-
ся только на CPU, используется функция GetTickCount() подключаемая из win-
dows.h для замера времени расчётов. Функция cudaEventElapsedTime() исполь-
зуется для замера времени расчётов на GPU. 
 Выполнение одной и той же программы для многих элементов данных од-
новременно уменьшает требование к контролю потоков. GPU особенно приспо-
соблено решать проблемы, которые могут быть адаптированы к параллельным 
вычислениям, когда один и тот же алгоритм выполняется над  несколькими 
элементами данных параллельно, требующих затратных расчётов, как в алго-
ритме быстрой сортировки. Параллельное вычисление распределяет элементы 
данных между одновременно выполняющимися потоками. Многие программы, 
которые обрабатывают большие объёмы данных, при возможности могут ис-
пользовать метод параллельных вычислений, с помощью которого будет значи-
тельное повышение производительности. Многие алгоритмы не из области сор-
тировки данных могут быть улучшены с помощью параллельных вычислений. 
Однако следует отметить что ускорение алгоритмов с помощью технологии 
nVidia CUDA имеет ряд ограничений и недостатков среди которых особенности 
программирования и архитектуры. Также теоретический анализ алгоритмов не 
всегда применим в случае технологии nVidia CUDA, т.к. многие её особенности 
не учитываются. Например, работа с памятью, вложенный механизм распарал-
леливания функций и запуска потоков, кoнфигурaцию оборудования и т.п.  
 Технология CUDA очень эффективна в таких алгоритмах, где CPU прихо-
дится повторять итерации, а CUDA можно реализовать то же самое в разных 
потоках. Другими словами, при переносе алгоритма с CPU на GPU мы избавля-
емся от цикла и переносим его на потоки, что в свою очередь существенно по-
вышает производительность.  
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This article was dedicated to design of wireless community network. 
Wireless networking is the process of interconnecting several computers and 

other network-enabled devices wirelessly so they can communicate in a secure envi-
ronment. The network can be private or public. There are many types of wireless 
networks, including local area networks (LAN), wide area networks (WAN), personal 
area networks (PAN) and metropolitan area networks (MAN). The difference in the 
networks is the size of the coverage area. Designing wireless networks requires care-
ful consideration of issues related to security and usability. 

The user community for these physical-layer services ranges from and includes 
submarine cable systems, large international and domestic wire line and wireless car-
riers and network operators to small rural carriers, cooperatives and cable television 
companies. 

The following criteria were used as a basis for the network architecture and de-
sign:  

• WiFi Access: continuous coverage of community’s total service area  
• Capacity: 2 Mbps up, 2 Mbps down at any WiFi access point in the network  
• Street-level coverage into the front door/window of homes  
• Potential service to all areas of the community  
• Wireless-VoIP optimized  
• Low latency and low jitter  
• Skype and SIP application support  
• Quality of Service, network wide  
• Layer 2 802.1e WMM, ToS  
• Layer 3 QoS  
• Network-wide seamless roaming  
• Authentication session persistence  
• Layer 4 (W-VoIP) session persistence – stretch goal  
• Low-speed mobile access for Police and Fire Departments  
• Video backhaul and remote viewing 

This article describes the network architecture designed to meet the service 
standards and design criteria.  It commences with an overview of current mesh tech-
nology trends followed by a description of the various wireless and wired layers of 
the network.  These include the access, mesh and injection layers, as well as the 
wired backhaul layer known as the community fiber MAN.  

Furthermore, the architecture and functions of the networks operations center as 
the control and monitoring facility of the network are discussed in detail. Relevant 
terminology is introduced, followed by a description of each network component.  

While the figures illustrate typical examples of access, mesh and injection layer 
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configurations, as well as the PoP and NOC topology, the architecture diagrams are 
intended to show the relationship of and interconnections between the individual lay-
ers and subsystems.  

Cities and municipalities worldwide are embracing WiFi and mesh networking 
technologies as an access equalizer and means for providing enhanced online services 
to the community.  Wireless mesh networks have emerged as the extension to the in-
frastructure WLAN deployments in public and private outdoor installations such as 
large academic and corporate campuses, municipalities, city downtown areas, and, to 
some extent, multi-unit apartment and residential complexes.    

Mesh networks have been deployed with both multi-radio and single-radio solu-
tions. Single-radio mesh solutions use a single radio device, or transceiver, to provide 
wireless access to the end user and connectivity on the backhaul mesh network.  The 
single-radio solutions, while benefiting from a simpler design, typically suffer from 
significantly diminished overall throughput that limits the scalability of the overall 
network.   

Usage of these devices typically results in either smaller coverage areas and/or 
lower available bandwidth to users compared to mesh networks built around multi-
radio devices. In contrast, multi-radio mesh designs allow separation of the user ac-
cess and mesh backhaul operations of the wireless network, resulting in greater ca-
pacity for both network layers.   

This allows better scaling performance for the overall mesh network.  Two ra-
dios per mesh node (routers) is typically sufficient to realize the benefits of separation 
of the user access and mesh planes, with more radios providing marginal performance 
gains and additional per-unit cost. A major component of wireless mesh technology is 
the mechanism for forwarding data packets over the mesh multihop topology.  

This forwarding may be accomplished at OSI layer 3, an approach first used in 
Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs), in which case units of information forwarded 
across the network would be IP packets.  The data forwarding may also be accom-
plished at layer 2, in which case the units of forwarded data would take the form of 
802.11 frames. In either situation a path/route determination is used. The design of 
this routing algorithm is one of the major variants in the mesh solution. 

The portion of the network which we will refer to as the injection layer is com-
prised of point-to ¬point or point-to-multipoint high speed wireless links capable of 
connecting the mesh elements, or mesh neighborhoods, to wired backbones, points of 
presence or in some cases network operations control centers. 

The key qualities of the injection layer are high throughput, long range, and the 
ability to penetrate medium to high density foliage found in typical urban and subur-
ban environments. 

The injection layer candidate technologies typically use fixed access mecha-
nisms such as TDMA/FDMA, and require significant configuration of individual 
modules. There are a number of commercial products such as Tranzeo’s point-to-
point and point-to-multipoint radios that have enjoyed significant popularity as injec-
tion layer components. 
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Task 
Usage of an Open Source ERP System in a cloud environment under special 

consideration of scalability aspects 
Cloud – Good to know 
Cloud Computing has lately developed into a basic trend topic of IT world. It of-

fers configurable computer resources with easy access and fast availability. Therefor 
it becomes more attractive for the operational use. Cloud Computing is a style of 
computing where scalable and elastic IT-related capabilities are provided as a service 
to customers using Internet technologies. The intense Hype that surrounds Cloud 
Computing makes it difficult to understand vendor options and strategies [1]. 

Models for Cloud Computing:  SaaS – Software as a Service 
    PaaS – Platform as a Service 
    IaaS – Infrastructure as a Service 
Software as a Service refers to applications delivered as cloud services, and is in 

many ways the most mature of the cloud types [2]. 
Cloud middleware Service, also known as platform as a service, is a new battle-

field in which the leading software vendors compete for industry influence and mar-
ket leadership. Users will benefit from rapid innovation and will pay to transition to a 
new IT model [3]. 

Infrastructure as a Service is a new concept which uses the available infrastruc-
ture services in the cloud. Gartner defines it as the "computing of cloud computing" 
[4]. 

 
Scalability – IaaS 
Scalability is the ability of a system, network, or process to handle growing 

amounts of work in a graceful manner or its ability to be enlarged to accommodate 
that growth. There are two different distinctions. To scale horizontally means to add 
more nodes to a system, such as adding a new computer to a distributed software ap-
plication. To scale vertically means to add resources to a single node in a system, 
typically involving the addition of CPUs or memory to a single computer. 

Figure 1 shows the division of the infrastructure in shared file system, applica-
tion server and web server with web adapter [5]. 
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Figure 1. typical scenario 

 
Therefore it is possible to scale every single level. Changes in the infrastructure 

could be run automatically or manually. Thus the cloud provider is able to provide 
the actual needs by the help of a fast and aimed adjustment of resources. This is able 
because of the flexible environment of the infrastructure. 

Research Approach 
• Evaluating Open Source ERP Systems 
• Choosing two of them based on cloud requirements 
• Creating a test environment  
• Testing the Open Source ERP Systems in this test environment 
• Analyzing of them under consideration of scalability aspects 
• Conclusion 
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Introduction 
The presentation called “Open Source ERP-Systems” is about analysis of open 

source ERP systems regarding potential and efficiency. Efficiency is defined as the 
usage of the minimum of given resources and potential means to serve a stable per-
formance as long as possible. 

 
Research Approach 
After selecting the main market of open source ERP systems, they will get de-

ployed in a cloud environment. After preparing a checklist with relevant criteria for 
analyzing the open source solution, some processes of the supply chain management 
process (Figure 1) have to be applied to the chosen open source ERP system. The 
processes will be analyzed by the checklist to identify the efficiency and potential of 
an open source ERP solution. A report which returns the potential and efficiency of 
an open source ERP system is the result of the analysis.  

 
 

 
Figure 1. Supply chain management process 

Supply Chain Management 
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Customer 

Procurement Manufacture Disposition 
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The detailed steps of the analysis are listed below  

• Research pf the ability of open source ERP solution  
• Research of the requirements for an ERP system for the IDES company   
• Installation of the ERP system   
• Representation of master data for the IDES company in ERP system  
• Definition of criteria for process of realization on the implemented system  
• Definition of criteria for the process test  
• Performance tests  
• Evaluation of the test results 

 
 
Theses  
The project is analyzing the following public theses  

1. Open source ERP systems are difficult to install and configure. 
a) Installation of an open source ERP system  
b) Documentation of the installation process  

2. Open source ERP systems need little resources. 
a) Test of performance after installation  

3. Open source ERP systems support essential business processes [1]. 
a) Analysis of selected purchasing process  
b) Analysis of selected manufacturing  process  
c) Analysis of selected sales process    

4. Open source ERP solutions provide almost the same functionality as the ones 
provided by commercial companies [1].  

a) To analyze this theses the preformed tests will be compared with  tests 
done with SAP R3 
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СЕКЦІЯ №3 
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Fingerprints have been used as a means of identifying an individual for a long 

time because fingerprints are unique and stay unchanged throughout individual’s 
lifetime [1]. 

The present work deals with the study of the fingerprint recognition system (fig. 
1) that uses image processing techniques. 

 

 
Fig. 1. Fingerprint recognition system structure 

 
The edge detection is used to trace the correct line that represents the nature of 

fingers. Implementation of the edge detection techniques raises a lot of problems, 
however, and the adaptive edge detection techniques have been chosen for their com-
putational speed and quality of results. Thus, the system uses an implementation of 
the Laplacian filter [2]. 

Image smoothing and binarization is used on the next step to soften the finger-
print image and to eliminate the undesired features. To achieve the satisfactory re-
sults, a mean filter and a classic binarization technique have been used to convert the 
fingerprint image to binary image which is used as the input data for the thinning 
stage. 

Despite the good characteristics of the obtained edge, some thick boundaries 
have been obtained due to the nature of lines constriction of the finger mark. These 
undesired lines have been manipulated by applying new adaptive thinning method, 
based on the categorization process of the edge points. Accordingly, thin and con-
nected boundaries were obtained and used to extract the desired features that are re-
quired to perform the matching process between fingerprint images. 

To determine the end points on this processing stage, the representation of all 
the possible directions occurring in the curve lines of the fingerprint image is re-
quired. These representation lines are four straight direction lines. 

To make the measured features invariant, a reference point called the image core 
point has been chosen from inner curves of image automatically, and thus, repre-
sented in terms of the distances between the position of these features and the core 
point. 
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Different weights have been given to the features adopted in the matching proc-
ess. The weighting factors were decided depending on the probability of the existence 
of each feature.  

The measured encoded features together with core point and distances are stored 
in a binary file. 

The input fingerprint image is compared to the images stored in the data base: if 
it is found in the database (matching), then the system outputs the corresponding 
message. 

The user of the system can display information about the person whose profile 
corresponds to this fingerprint, delete or update profile information, etc.  

If the fingerprint is not found in the database, then the system informs the user 
about the lack of matching. The possible reasons for the matching failure are: 

− difference of the core points (core points are unique for each fingerprint 
image); 

− difference in color (ink) of images (which leads to different preprocessing 
results); 

− difference in the fingerprint pressure (which, actually, strongly effects the 
fingerprint image); 

− difference in the fingerprint acquisition acceleration; 
− difference in the fingerprint origin (left and right patterns). 
Therefore, matching can be effected by all of these factors. 
To overcome the obstacles, some suggestions for the future improvements can 

be made: 
 − fingerprint recognition process may be upgraded to using features based on 

the frequency domain content and ridge orientation of a fingerprint (using Gabor fil-
tering [3]); 

− bifurcation points and the ridge points processing techniques could be adopted 
for involving the invariant features to increase the accuracy of the matching process; 

− study of the system recognition efficiency in processing noisy fingerprint in-
put images can be conducted to compare the efficiency of the current techniques to 
the efficiency of the traditional fingerprint recognition systems; 

− database of fingerprint images data should be enlarged (more than 25 persons) 
to ensure the recognition accord in large population application. 

Presented fingerprint recognition system, based on image processing techniques, 
demonstrates efficiency that is satisfactory for enterprise-level usage. 
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Практически все автоматизированные системы обработки информации 
включают средства ведения нормативно-справочной информации(НСИ). Сис-
тему НСИ можно рассматривать как иерархично организованную совокупность 
линейных многоатрибутных справочников. Предлагается подход к унификации 
ведения НСИ. Фундамент этого подхода – реализация всех справочников на 
единой унифицированной структуре данных – Универсальный Справочник 
Справочников. Концептуальная модель показана на рис.1. 

 

Рис. 1. ER-диаграмма УСС 
Система УСС содержит метаданные – описание структуры и характери-

стик каждого справочника. Структура экземплярной части модели повторяет 
структуру описаний, на которой и основывается. Этот подход позволяет реали-
зовать работу с НСИ в виде стандартной подсистемы современными способами 
объектно-ориентированной разработки (например Java, Delphi, C#) для её инте-
грации в информационную систему.  

Разработчик, а также пользователь, получает возможность оперировать 
данными справочника в рамках предоставленных ему средств и возможностей, 
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причем работать с данными возможно как локально, так и удаленно, благодаря 
клиент/серверной архитектуре. Разработчик имеет возможность воспользовать-
ся как самой библиотекой классов, так и другими, предоставленными ему, про-
граммными средствами: программным интерфейсом, например, для генерации 
отчетов, либо компонентами управления для размещения их на форме ввода. 
Программный интерфейс и компоненты управления, в свою очередь, исполь-
зуют разработанную библиотеку классов и представляют собой некоторую аб-
стракцию. 

Система позволяет отображать: 
- список каталогов; 
- список справочников первого уровня, включающий название справочни-

ка, его уникальный идентификатор и количество уровней; 
- структуру справочников любого уровня, включающую список имен по-

лей данного справочника, тип каждого поля, его длину и номер; 
- данные справочника любого уровня, включающие названия полей дан-

ного справочника и содержащиеся в них данные. 
При этом реализован механизм кэширования данных, т.е. загрузка спра-

вочника выполняется только при первом обращении системы и в дальнейшем 
этот справочник уже доступен на клиенте и не требует повторного обращения к 
базе данных. Это позволяет существенно снизить нагрузку на сервер и увели-
чить скорость получения необходимой информации. 

Поскольку предложенный механизм ведения справочной информации пре-
дусматривает поддержку многоуровневых справочников, т. е. справочников, 
элементами которых в свою очередь являются справочники, то его можно ис-
пользовать в процессе построения электронных иерархических классификато-
ров.   

Кроме перечисленных выше средств, для работы с универсальным спра-
вочником разработано клиентское приложение, предоставляющее возможности 
для модификации данных универсального справочника, а именно, только из 
клиентского приложения можно: 

- добавлять и редактировать каталоги, 
- добавлять новый справочник,  
- удалять существующий справочник, если в нем нет данных, 
- изменять существующий справочник, если в нем нет данных, за исклю-

чением всех названий, 
- удалять уровни подсправочника (можно только снизу, при этом количе-

ство уровней меняется автоматически), 
- добавлять, удалять и корректировать данные в справочнике.  
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В последние годы в системах образования активно внедряется тестирова-
ние, как способ проверки знаний. Для уменьшения нагрузки на преподавателей, 
а также для увеличения быстродействия проверки результатов тестов обучае-
мых, обработку ответов возлагают на ЭВМ. Кроме повышения быстродействия 
по сравнению с ручной проверкой преподавателем, увеличивается и объектив-
ность оценивания знаний.  

Наиболее распространёнными типами тестовых вопросов [1] сегодня яв-
ляются такие вопросы, как множественный выбор, альтернативный вопрос, вы-
числяемый вопрос, вопрос на соответствие и короткий ответ. Если с тестирова-
нием, основанном на закрытых вопросах, проблем нет, то в случае с открытыми 
вопросами всё обстоит хуже. Основная проблема заключается в способе анали-
за ответа испытуемого. Введённый ответ проходит строгое сравнение с имею-
щимся в базе ответов эталоном. Однако, в случае, если пользователь допустит 
орфографическую ошибку в слове или просто опечатку, то ответ не будет за-
считан. 

В целях увеличения объективности оценивания коротких ответов ставится 
задание усовершенствования методов обработки ответов, путём внедрения ал-
горитмов нечёткого сравнения строк [2]. Часто при работе этих алгоритмов 
требуется измерить различие или расстояние между двумя строками. Понятие 
расстояния между строками ещё называют редакционным расстоянием, которое 
основано на преобразовании одной строки в другую серией операций редакти-
рования, выполняемых над отдельными символами. Разрешённые операции ре-
дактирования – это вставка символа в первую строку, удаление символа из пер-
вой строки и подстановка или замена символа из первой строки символом из 
второй строки. Редакционное расстояние между двумя строками определяется 
как минимальное число редакционных операций – вставок, удалений и подста-
новок, необходимое для преобразования первой строки во вторую [2]. 

Нечеткий поиск является крайне полезной функцией любой поисковой 
системы. Вместе с тем, его эффективная реализация намного сложнее, чем реа-
лизация простого поиска по точному совпадению. Широко используемым алго-
ритмом нечёткого сравнения строк является алгоритм Левенштейна [3], имею-
щий преимущество перед аналогами в скорости работы с небольшими объёма-
ми данных и потребляемой при этом памяти. Расстояние Левенштейна и его 
обобщения активно применяется: 

� для исправления ошибок в слове (в поисковых системах, базах данных, 
при вводе текста, при автоматическом распознавании отсканированного 
текста или речи); 
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� для сравнения текстовых файлов и определения различия утилитами; 
� в биоинформатике для сравнения генов, хромосом и белков.  

С точки зрения приложений определение расстояния между словами или 
текстовыми полями по Левенштейну обладает следующими недостатками: 

� при перестановке местами слов или частей слов получаются большие 
расстояния; 

� расстояния между очень похожими длинными словами оказываются зна-
чительными. 

Расстояние Левенштейна обладает той особенностью, что оно всегда не 
меньше разницы длины слов, которая определяет необходимость в минималь-
ном числе действий вставки или удаления символов. Несложно определить, что 
будет достаточно в массиве слов хранить их длины и до расчёта делать выбор-
ки, в которые бы попадали лишь слова с длиной запрашиваемого слова 
плюс/минус ожидаемое расстояния Левенштейна. 

Исходный вариант этого алгоритма имеет временную сложность O(mn) и 
потребляет O(mn) памяти, где m и n — длины сравниваемых строк. Если по-
смотреть на процесс работы алгоритма, несложно заметить, что на каждом шаге 
используются только две последние строки матрицы, следовательно, потребле-
ние памяти можно уменьшить до O(min(m, n)). 

При нечетком поиске важно не столько само значение расстояния, сколько 
факт того, превышает оно или нет определенную величину. 

Вариация алгоритма – расстояние Дамерау-Левенштейна [3] - вносит в оп-
ределение расстояния Левенштейна еще одно правило — транспозиция (пере-
становка) двух соседних букв также учитывается как одна операция, наряду со 
вставками, удалениями и заменами. Чтобы вычислять такое расстояние, доста-
точно немного модифицировать алгоритм нахождения обычного расстояния 
Левенштейна следующим образом: хранить не две, а три последних строки 
матрицы. Также следует добавить соответствующее дополнительное условие — 
в случае обнаружения транспозиции при расчете расстояния учитывать и её 
стоимость. 

В данный момент разрабатывается анализатор тестовых заданий, позво-
ляющий выполнять нестрогое сравнение строк. Планируется его использования 
в курсах «Системного программного обеспечения» и «Теории трансляции». 
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Дана робота присвячена автоматичній генерації тестів для великих син-

хронних схем з пам’яттю і описує підхід оснований на генетичних алгоритмах. 
Гнучкість підходу дозволяє знаходити компроміс між витраченим процесорним 
часом і покриттям. Алгоритми автоматизованої генерації тестів для цифрових 
пристроїв, є важливим напрямком досліджень. Якщо розглянути клас констант-
них несправностей, то ефективні алгоритми генерації тестів[1] були розроблені 
тільки для комбінаційних схем. З великим послідовними схемам, все ще вини-
кають серйозні проблеми. У більшості випадків доводиться прибігати до моди-
фікації пристрою шляхом вбудовування спеціальних структур для тестування, 
або використовувати паралельні і/або розподілені системи для розширення мо-
жливостей у сенсі процесорного часу і максимального розміру схеми. 

Якщо знайдені спосіб кодування  і ефективна оціночна функція, то для ге-
нерації тесту може буде використаний генетичний алгоритм. При використанні 
генетичного алгоритму кожний вузол у просторі пошуку представляється де-
якою особиною. Вважають, що особина відповідає послідовності зіставленої із 
набору вхідних векторів. Таким чином кодування у даному випадку є тривіаль-
ною задачею. Знаходження оціночної функції, набагато важча задача. Відміти-
мо, що оцінити те, чи є послідовність рішенням не важко, набагато важче вико-
нати оцінку «близькості» рішення. 

В розробленому алгоритмі для цього використовують два евристичних па-
раметри: 

- зважене число елементів з різними значеннями у справній і несправній 
схемах. Вага елемента вимірює його осяжність, тобто простоту розповсю-
дження сигналу до первинних виходів або входів тригерів. 

- зважене число тригерів з різними значеннями у справній і несправній  схе-
мах. Вага тригеру вимірює важкість розповсюдження сигналу до первин-
них виходів схеми. 
Наступна функція використовується для ранжирування послідовностей у 

відповідності до близькості рішення: 
 

h(v,f)= c1*f1(v,f) + c2*f2(v,f), 
 

где f – несправність, що розглядається і v – вхідний вектор; с1 і с2 норму-
ючі константи, чиє відношення це відношення кількості тригерів до кількості 
елементів; f1 і f2 зважені суми ваги елементів та ваги тригерів. 

Як показано на рис.1 алгоритм складається з трьох основних етапів: 
- активація; 
- спостереження; 
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- моделювання; 
Кожна фаза оброблює різні набори послідовностей. 

 

 
Рис.  1. Схема алгоритму генерації тестів 

 
Перший етап використовує імовірнісний алгоритм, в основі другого етапу 

лежить генетичний алгоритм, на третьому етапі виконується моделювання ро-
боти схеми з відкиданням додаткових несправностей зі списку всіх несправнос-
тей. Алгоритм виконується, до тих пір, поки не знайдені тестові послідовності 
для всіх несправностей, або не перевищено максимальне число ітерацій. 

Експериментальні результати отримані при випробовування алгоритму на 
тестах ISCAS’89 показують, що використання пам’яті і процесорного часу при 
роботі генератора не є великими і зростають незначно при збільшенні схеми. 
Разом з тим, у порівнянні з алгоритмами описаними в [1] і [2], запропонований 
генетичний алгоритм забезпечує більше покриття і дозволяє знаходити більшу 
кількість несправностей, які важко тестувати.   
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викладач другої кваліфікаційної категорії Вітков В.В. 
Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ, УКРАЇНА  

 
Розвиток сучасного бізнесу безпосередньо пов’язаний з успіхами управ-

ління підприємством чи організацією. До процесу управління належить збір, 
обробка, передача інформації. Зв’язки між різними управлінськими працівни-
ками в процесі управління,  здійснюються також за допомогою інформації, то-
му її автоматизація дозволяє підвищити ефективність управління і покращити 
характер праці. 

В автоматизованому робочому місці «Відділ кадрів» сконцентрована вся 
інформація про співробітників згідно штатного розкладу на персональній карті 
обліку. Зміст персональної картки обліку обов’язково містить особисті анкетні 
(паспортні) дані, дані з трудової книжки, дату останнього прийому на роботу, 
нагороди  та  ін. Є можливість переглянути і відредагувати інформацію персо-
нальної картки обліку. 

Для навчальних закладів модуль програми «Відділ кадрів» містить довід-
кову інформацію по навчальним планам усіх спеціальностей, тобто перелік ди-
сциплін за навчальною формою із вказаною кількістю годин, педагогічне нава-
нтаження усіх викладачів, довідних  посад із плановим навантаженням, що мо-
жна побачити на поданій далі схемі даних. При розрахунку навантаження з бази 
даних для викладача вибираються дисципліни, які він викладає , згідно докуме-
нту про освіту і автоматично розраховується навантаження з урахуванням ін-
ших даних: спеціальностей, курсів, відділень, форми навчання, норм годин на-
вантаження та ін. 

 
Рис.1. Схема даних модуля розрахунку навантаження 

Окремо складається картка навантаження викладача. Вона дає інформацію 
про загальну кількість годин дисциплін, кількість лекційних годин, практичних 
занять, лабораторних робіт, курсових проектів, дипломних проектів, практич-
них робіт та ін. Це дозволяє автоматично одержати дані про загальну кількість 
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годин навантаження даного викладача. І надалі ця інформація є вихідною для 
розрахунку заробітної плати. На рисунку 2 запропоновано зразок картки «На-
вантаження викладача». 

 
Рис.2. Картка навантаження викладача 

У даному модулі ми маємо можливість надрукувати картки навантаження 
кожного викладача. 

 
Рис.3. Звіт навантаження викладача 

На прикладі розглянутого програмного продукту «Автоматизації робочого 
місця «Відділ кадрів» » для освітнього закладу можна узагальнити досвід будь-
яких даних чи інформації для створення автоматизованих робочих місць за на-
звою «Відділ кадрів»у будь-якому підприємстві. Реалізація таких програм 
сприяє уніфікації даних, прискорює їх використання та обробку, зберігання ін-
формації. 
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СОПРОЦЕСОР НА ПЛІС ДЛЯ РІШЕННЯ СЛАР 
Біляєв С.М. 

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж НАУ Клименко І.А. 
Національний авіаційний університет, УКРАЇНА 

 
Підвищення продуктивності обчислювальних систем (ОС) потребує вико-

ристання сучасних технічних досягнень на всіх рівнях їх проектування, зокрема 
на функціональному та логічному рівнях. Вдосконалювання елементної бази 
завжди було одним з ефективних методів підвищення продуктивності обчислю-
вальних систем на логічному рівні, а застосування сучасної елементної бази дає 
можливість досягти високої швидкості поширення сигналів в лініях зв’язку. В 
роботі застосовані принципи побудови систем-на-кристалі за застосування су-
часних програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС). Технологія систем-
на-кристалі в першу чергу сприяє значному підвищенню продуктивності, 
зменшенню вартості цифрових пристроїв, виконаних на одному кристалі, 
швидкості розробки та гнучкості проектування. Ще одним методом підвищення 
продуктивності ОС є застосування паралелізму на рівні архітектури та створен-
ня багатопроцесорних (мультипроцесорних) обчислювальних систем. 

Найбільш ефективною архітектурою для реалізації високопродуктивної 
системи на кристалі запропоновано так звану відкриту архітектуру з модульним 
принципом організації [1]. Підвищення продуктивності і важлива можливість 
адаптації системи під час вирішуваних задач досягається за рахунок 
гетерогенності обчислювальних вузлів. Так, наприклад, однотипні за 
архітектурою процесорні модулі можуть реалізовувати різні системи команд. 
Також є ефективним використання у складі системи апаратно-реалізованих 
сопроцесорів, зокрема для виконання обчислень з плаваючою комою, з 
підвищеною точністю та обчислень спеціалізованих функцій. Синхронізацію 
роботи процесорів та сопроцесорів пропонується здійснювати на програмному 
рівні [2]. В даній роботі запропоновано використання сопроцесора для рішення 
систем лінійних алгебраїчних рівнянь від великої кількості аргументів, який 
може бути використаний в багатопроцесорній обчислювальній системі на ПЛІС 
[3]. Необхідність рішення такого класу задач виникає під час рішення задач 
управління складними технічними системами, у багатомірних мережах, що є 
інструментом для функціонування розподілених обчислювальних систем, в 
системах управління розподіленими базами даних надвеликого об’єму, як 
реляційними так і багатомірними. 

За результатами аналізу відомих способів рішення систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь та існуючих програмних і апаратних засобів [4], слід за-
значити, що ітераційні методи застосовуються для рішення поставленої задачі, 
але за поганої обумовленості системи рівнянь, що характерна для математич-
них моделей технічних систем, швидкість збіжності ітерацій і точність отрима-
них результатів зазвичай низькі. Більш ефективними є прямі методи, такі як ме-
тод Гауса та метод UL-розкладання. 
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Метод Гауса оснований на послідовному виключенні невідомих із системи 
алгебраїчних рівнянь. Метод складається з двох основних етапів: виключення 
невідомих (прямий хід алгоритму) і послідовне обчислення значень невідомих 
(зворотний хід алгоритму). 

Для реалізації обчислювача з паралельної виконанням обчислень 
пропонується застосування конвеєрної структури. Обчислювач складається з 
(n + 1) блоків в кожному з яких обробляється один елемент матриці, з яких 
складається рядок. В якості додаткових блоків реалізовані наступні блоки: блок 
формування константи; формування адреси; сортування рядків; та ін. 
допоміжні блоки. Під час виконання чергової ітерації матриця елементів 
зберігається в буферній пам’яті типу FIFO. Під час виконання проходів алго-
ритму елементи циркулюють між блоками конвеєру та буферною пам’яттю, пе-
ретворюючись за кожним проходом алгоритму. Це значно зменшує час вико-
нання кожної ітерації, після виконання якої перетворена матриця 
завантажується в зовнішню пам’ять. Зворотній хід алгоритму реалізується 
аналогічним чином на тих самих (n + 1) обчислювальних блоках, при цьому 
лічильники запускаються в зворотному порядку, що також спрощує процес об-
числень. 

Основні параметри сопроцесора, отримані під час моделювання у САПР 
Quartus II. На рис.1. представлена часова діаграма обчислювального блоку, на 
якій можна побачити витрачений час на виконання елементарного перетворен-
ня над рядками системи. Час виконання операції становить 10.13 нс, також вит-
рачено лише 113 логічних елементів схеми на побудову одного обчислюваль-
ного блоку, що складає менше одного відсотка від загальної логічної ємності 
схеми Cyclon ІІ фірми Altera, при 16 розрядних обраховуючих елементах.  

 
Рис. 1. Часова діаграма моделювання обчислювального блоку. 
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Одним із напрямків застосування сучасних інформаційних технологій є 

діагностика стану об'єктів різної фізичної природи. Такі технології грунтуються 
на комп'ютерному обробленні сигналів, що несуть інформацію про кількісні 
або якісні показники поточного стану об'єктів контролю (ОК). 

В задачах управління стан будь–якого об'єкта прийнято характеризувати 
сукупністю значень величин, що визначають його поведінку. З іншого боку,  
задачі технічної й медичної діагностики вивчають якісну характеристику 
внутрішнього стану технічних і біологічних об'єктів шляхом віднесення їхнього 
поточного стану до одного з можливих  класів (діагнозів).  

Метою роботи є розробка ефективних інструментальних програмних 
засобів підтримки інформаційної технології непрямого контролю та 
діагностики станів об’єктів різної фізичної природи, що дозволить 
автоматизувати процес проектування систем діагностичного контролю. 

Об'єктом дослідження є автоматизована система діагностичного контролю 
(АСДК) станів об'єктів. 

Предметом дослідження є методи, обчислювальні алгоритми та  
інструментальні програмні засоби проектування ефективних розпізнавальних 
систем при створенні АСДК станів об'єктів. 

В роботі вирішені такі задачі: 
1.  Програмно реалізовані обчислювальні алгоритми статистичної 

класифікації ОК в просторі ознак як при однозначному, так і нечіткому описі 
класів на основі методів функцій правдоподібності [1], стохастичної 
апроксимації та комбінованого методу побудови вирiшувальних правил, який 
запропоновано в [2]. 

2. Розроблені і програмно реалізовані обчислювальні алгоритми 
дослідження інформативності (діагностичної вартості) різних сукупностей 
діагностичних ознак на основі оцінки якості системи розпізнавання, що 
синтезовано, з використанням методів перебору: повного, скороченого та 
казiповного перебору, який запропоновано в [3]. Оцінка якості здійснюється за 
допомогою критеріїв: вірогідності правильного розпізнавання, мінімуму 
середнього ризику, максимальної сумарної чутливості і специфічності, 
мінімальної заданої чутливості або специфічності, умов балансу між 
чутливістю й специфічністю. Це  дає можливість користувачеві вибирати 
найбільш підходящий для поставленої задачі критерій оцінки якості 
розпізнавання. 

3. Реалізовані нові критерії оцінки якості сукупностей діагностичних ознак 
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в задачах багатоальтернативного розпізнавання, що дозволяє виділити 
найбільш ефективні за достовірністю розпізнавання підмножини ознак з їх 
базової множини. 

4. Розроблено з використанням об’єктно–орієнтованого проектування 
інтегроване середовище, в якому реалізуються створені інструментальні 
програмні засоби АСДК на основі запропонованих методів і алгоритмів. 

5. Проведено дослідження ефективності запропонованих способів 
побудови ефективних діагностичних моделей об’єктів в просторі ознак.  

6. Досліджено ефективність запропонованих в [4] способів параметризації 
неперервних діагностичних сигналів – стискування інформації з використанням 
вейвлет–перетворень та розкладання Карунена–Лоева. 

Розроблено пакет прикладних програм IСIДА (Інструментальне Середови-
ще Інтелектуального Даних Аналізу) з використанням об’єктно–орієнтованої 
технології програмування на мові Visual C++. Розроблені класи IСIДА – клас 
даних (DataClass) і класс оброботки данных (ProcessClass), які складають ядро 
IСIДА. DataClass має поля даних та методи маніпуляції з даними: ініціалізація 
класу, перевірка коректності даних, взаємодія з нащадками класу обробки да-
них. На основі класу ProcessClass будуються нащадки, які реалізують методи 
обробки даних з бібліотеки обчислювальних процедур: стискування даних, 
дослідження інформативності сукупностей ознак, побудови вирішувальних 
правил класифікації ОК. Така структура ядра робить IСIДА більш гнучким та 
потужним, що дозволяє доповнювати його новими потрібними методами об-
робки даних. 

Результати роботи використані в навчальному процесі по дисциплінах 
“Моделювання неперервних систем”, “Системи інтелектуальної обробки да-
них”, а також при виконанні магістерських дипломних робіт на кафедрі ком-
п'ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного 
університету. 

В розробленій АСДК досліджувались практичні задачі діагностики ОК 
різної природи: пошук діагностичного простору ознак в задачі продовження 
ресурсу різального інструмента та при діагностуванні станів електродвигунів на 
основі непараметричних нелінійних динамічних моделей у вигляді ядер 
Вольтерра [4].  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПОРТАЛУ НА РІВНІ ОКРЕМИХ 
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Яковенко В. О. 
к.т.н. Нарожний О. В. 

Одеський національний політехнічний університет, УКРАЇНА 
 

Інформаційні системи для організації та супроводженні навчального про-
цесу є обов’язковим компонентом діяльності вузу, який підтримує управління 
процесами, забезпечує ефективне користування даними та прийняття рішень. 
Особливо гостро стоїть питання впровадження таких систем на рівні окремих  
структурних підрозділів (інститутів,  факультетів, кафедр), а саме створення 
електронного університету (ЕУ). 

Різноманіття процесів ЕУ викликає ряд проблем. Для їх усунення потрібно 
проведення низки заходів організаційного і інформаційно-технічного характе-
ру. Основна їх частина може бути усунена шляхом організації раціонального 
інформаційного забезпечення ЕУ при плануванні та супроводженні навчально-
го процесу на рівні освітнього порталу (ОП) (рис.1). 

 

 
Рис.  1. Структура освітнього порталу 

 
Мета статті: обґрунтування доцільності й аналіз особливостей застосу-

вання ОП при організації навчального процесу. 
ОП – система інтегрованих освітніх сайтів і локальних інформаційних ре-

сурсів, з великою кількістю допоміжної інформації, яка має додаткове програм-
не забезпечення для створення інтегрованого корпоративного середовища. ОП 
виступає основним інформаційним центром в управлінні системою навчання. В 
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структурі ОП можна виділити дві компоненти - організаційну та навчально-
методичну.  Організаційна компонента містить у собі: рекламно-інформаційну 
систему, умови навчання тощо;  систему реєстрації, що дозволяє зареєструва-
тися в якості користувача; систему забезпечення навчальними матеріалами під 
час навчання, що надає можливість здійснювати ефективний пошук необхідної 
навчальної інформації; систему супроводу навчального процесу;  систему про-
ведення моніторингу якості освітніх послуг. Навчально-методична компонента 
включає в себе набір навчальних програм для різних рівнів освіти (напрям, спе-
ціальність, курс дисципліна, види навчальних занять тощо)  навчальних планів, 
електронних освітніх ресурсів, банк засобів діагностики.   

ОП інтегрує в собі обидві компоненти, забезпечуючи в цілому реалізацію 
освітніх програм на основі технологій дистанційного навчання.  

Функціонально ОП ділиться на дві частини - для користувача і адміністра-
торську.   

В якості технологічного рішення для реалізації ОП використовуємо клієнт-
серверну архітектуру, яка є домінуючою концепцією у створенні розподілених 
мережних застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними між ними. 

На сучасному етапі для програмування модулів проміжного рівня викорис-
товується мова серверних сценаріїв РНР, а для управління даними – СУБД 

MySQL. Для розташування порталу застосовуємо сервер з UNIX-подібною опе-
раційною системою, що дозволяє забезпечити високий рівень безпеки даних і 
зменшити ймовірність несанкціонованої їх зміни.   

При проектуванні та впровадженні ОП, як комплексної інформаційної се-
реди, реалізується комплекс заходів щодо впровадження в усі сфери діяльності 
НЗ інформаційних технологій як сукупності організаційних заходів, програмно-
технічних засобів обчислювальної техніки, а також прийомів, способів і методів 
їх застосування при виконанні функцій збору, зберігання, обробки, передачі і 
використання інформації. 

Висновки: Розробка та впровадження функціональних блоків електронного 
університету дозволить:  забезпечити управління навчальним процесом (управ-
ління контингентом студентів, успішністю, дотриманням правил внутрішнього 
розкладу) та підвищити якість та оперативність такого управління.  
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В зависимости от объема априорной информации о системе различают за-

дачи идентификации в широком и узком смысле. При решении задач иденти-
фикации в широком смысле априорная информация о системе либо  незначи-
тельна, либо вообще отсутствует. Система представляется в виде «черного 
ящика», и для ее идентификации необходимо решение ряда дополнительных 
задач, связанных с выбором класса модели, оценкой стационарности, линейно-
сти и др.[1].   

При решении задачи идентификации в узком смысле  считается, что из-
вестны структура системы и класс моделей, к  которому она относится. Апри-
орная информация о системе  достаточно обширна. Такая постановка задачи 
идентификации наиболее соответствует реальным условиям проектирования и 
поэтому широко используется в инженерной практике[1].   

Необходимость в идентификации по входной и выходной информации 
возникает почти во всех областях научной и практической деятельности.    Ме-
тоды идентификации могут быть использованы в любой области, где осуществ-
ляется динамическое моделирование по входной и  выходной информации. Эти 
соображения распространяются также на методы индентификации с прогнозом, 
которые основаны на выходной информации [1].  

Имея дело с системой, мы нуждаемся в какой-то схеме соотнесения между 
собой характеризующих систему переменных. В широком смысле мы будем на-
зывать совокупность предполагаемых связей между наблюдаемыми сигналами 
моделью. Очевидно, что модели могут принимать самую разную форму и запи-
сываться с разной степенью математической детализации [2].  

В данной работе рассматривается линейная стационарная динамическая 
система 1 порядка, выходной информацией которой является   последователь-
ность значений, показанных на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Последовательность выходных значений 

n  
1 2 3 4 5 ... 

A(n
) 
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Задача идентификации состоит в определении параметров системы  и ис-
точника возмущения при условии, что  время наблюдения за такой системой 
меньше либо соизмеримо времени постоянной переходного процесса. 

В основу исследуемой методики идентификации положена пропорцио-
нальность отношений разности  между смежными выборками выходной после-
довательности для линейной стационарной динамической системы 1 порядка: 

k=
∆ A21

∆ A32 (1) , где: 

∆ A21 ,∆ A32 – разности между 2 и 1 , 3 и 2 выборками соответственно 
k – коэффициент пропорциональности. 
С помощью исследуемой методики восстанавливается переходный про-

цесс, который происходит на выходе системы при подаче на вход возмущаю-
щего воздействия:  

 ∆ A(i ,i− 1)=
∆ A(i− 1, i− 2 )

k (2) 
Ai= A(i− 1)+ ∆A(i , i− 1) (3), где : 

i Є [4, n] , n зависит от точности восстановления. 
 В конце восстановления происходит определение поданного на вход сис-

темы возмущающего воздействия, которое равно установившемуся значению 
восстановленного переходного процесса, то есть значению последней рассчи-
танной выборки An, и вычисляется постоянная времени переходного процесса:  

τ =
− iT

ln21−
Ai

An

2

 (4) , где 
Т – период дискретизации. 
Относительная погрешность идентификации возмущающего воздействия 

составила 0.09% , постоянной времени переходного процесса  0.53 % 
Исследуется влияние неточности измерения отсчетов на конечный резуль-

тат: отсчеты выходной последовательности суммируются или вычитаются с 
действием  шума, который вносит в измерение случайную погрешность σА ≠ 
const  . 

Относительная погрешность идентификации возмущающего воздействия 
при наличии случайной погрешности σА составила 20% , постоянной времени 
переходного процесса  25 %. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о способно-
сти исследуемой методики идентифицировать параметры системы  и источника 
возмущения, однако в условиях неточности измерения отсчетов требуется 
улучшение или изменение методики для повышения точности.  
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ОБ’ЄКТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

В.В. Гулаков 
Т.В. Ковалюк, к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки 
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інститут", УКРАЇНА 
 

Парадигма об'єктно-орієнтованого підходу спрощує процес розробки скла-
дних програмних систем. Однак для того, щоб використовувати усі переваги 
об'єктно-орієнтованого підходу, необхідно спроектувати програмну систему за-
стосовуючи концепції абстрагування, інкапсуляції, наслідування та поліморфі-
зму. Постає питання, як спроектувати програмну систему якісно та ефективно. 
Рішення проблеми полягає в застосуванні  шаблонів об'єктів із стереотипними 
функціями і взаємодіями. Шаблони проектування – це елегантні й прості рі-
шення типових завдань, що виникають в процесі розробки системи і які можуть 
повторно використовуватися [1].  

У цій роботі здійснена спроба формалізувати процес застосування шабло-
нів проектування програмних систем за допомогою розроблених авторами за-
собів автоматизованої генерації об’єктно-орієнтованих моделей предметних се-
редовищ. 

Загальна ідея полягає в тому, щоб дати можливість розробнику програмної 
системи задавати специфікацію моделі предметного середовища у вигляді текс-
ту на мові, близькій до природної. Причому розробник системи описує лише 
загальні риси системи. На етапі аналізу вербального опису предметного середо-
вища здійснюється розбір мови, який передбачає синтаксичний аналіз з викори-
станням контекстно-вільних граматик і побудовою дерева розбору та семанти-
чний аналіз з програмною реалізацією об’єктної моделі. В процесі автоматизо-
ваної побудови об’єктної моделі предметного середовища використовуються 
шаблони проектування, що забезпечує зручність та гнучкість. 

Формалізуємо поставлену задачу. Нехай для опису об’єктно-орієнтованої 
моделі предметного середовища необхідно розробити мову L. На етапі розбору 
вхідних даних використовується контекстно-вільна граматика G, що визначає 
мову L: 

)(GLL =  (1) 
Відомо, що контекстно-вільну граматику можна подати як сукупність чо-

тирьох об’єктів [2]: 
),,,( SPTNG = , (2) 

де N – скінченна множина нетермінальних символів мови; T – скінченна 
множина термінальних символів мови; P – скінченна множина продукцій 

S – початковий символ граматики із множини 
нетермінальних символів N. 
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Розглянемо етап семантичного аналізу. Задамо множину допустимих іден-
тифікаторів I . На першому етапі семантичного аналізу відбувається побудова 
семантичного графа S: 

),,( ϕEVS = , (3) 

де V  - множина вершин графа, E  - множина ребер графа, ϕ  - функція інци-
дентності, яка кожному елементу множини E  ставить у відповідність пару еле-
ментів з множини V .  

Кожна вершина може описувати або сутність предметного середовища, 
або ж операцію чи процес, що протікає в предметному середовищі. Кожне реб-
ро графа описує зв’язки між сутностями предметного середовища або пов’язує 
сутності із певними операціями. 

Для кожної вершини графа визначимо функції: 

 (4) 

 (5) 

Розбір відбувається за класичною схемою синтаксично-керованої трансля-
ції (syntax-directed translation) [2]. Отже, синтаксичний аналізатор – це складова 
транслятора, яка за необхідності викликає лексичний аналізатор, щоб отримати 
наступний нетермінал, та семантичні процедури нетерміналів, скеровуючи та-
ким чином семантичний аналіз. 

Зокрема у нашому випадку семантичні процедури доповнюють семантич-
ний граф (3) новими вершинами та ребрами. Кожне ребро перед додаванням у 
граф проходить валідацію. 

Після побудови семантичного графа, створюється об’єктно-орієнтована 
модель. 

Розроблюється програмний продукт gen2, у якому реалізовані описані ви-
ще ідеї. Розглянемо інструменти, які застосовуються для реалізації. 

В якості мови програмування була обрана мова C++. Застосовуються біб-
ліотеки boost (зокрема boost::spirit, boost::graph), Qt та GraphViz 

Програмний продукт gen2 можна використовувати як бібліотеку, консоль-
ний застосунок або як застосунок із графічним інтерфейсом користувача. 
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Создание гибких автоматизированных производств и соответствующих 

станочных комплексов – гибких производственных модулей (ГПМ) обусловли-
вает необходимость разроботки автоматизированных и автоматических систем 
диагностирования их основных элементов. В связи с этим возникает потреб-
ность в разработке эффективных методов и алгоритмов оперативного автомати-
зированного косвенного контроля и диагностики состояния режущего инстру-
мента (РИ) ГПМ [1]. 

Известен ряд методов контроля износа РИ, основанных на использовании 
датчиков различной физической природы. При прямом контроле величину из-
носа измеряют непосредственно на РИ, при косвенном – измеряют величину 
параметра (параметров), зависящего от степени износа РИ. При применении 
косвенных методов контроля и диагностики РИ наиболее эффективным средст-
вом получения диагностической информации является система технического 
зрения (СТЗ) [2]. 

Целью исследований является сравнительный анализ эффективности  
классификаторов состояний РИ в пространстве признаков – параметров конту-
ров зон износа, решающие правила которых получены на основе обучения с 
помощью модифицированного метода максимального правдоподобия (ММП) 
[3] и нейронных сетей различной структуры [4]. 

Постановка задачи. Пусть всё множество объектов (РИ) Ω разделено на 
классы Ωi так, что Ω=Ω1∪Ω2∪…∪Ωm, и Ωi∩Ωj=∅, (i≠j, i,j=1,2,…,m), а также 
определён вектор х=(х1,х2,…,хn)', компоненты которого – признаки, характери-
зующие состояние РИ. Определены обучающая выборка фиксированной длины, 
т.е. объекты ω1, ω2,…, ωN ( Nkk ,1, =Ω∈ω ), а также информация о принадлежно-
сти объектов соответствующим классам y=(y1,y2,…,yN)’. Требуется на основе 
предъявления системе распознавания объектов из обучающей выборки ωk и со-
ответствующих им значений указателя класса yk к которому относится предъяв-
ляемый экземпляр, построить в пространстве признаков Rn: x=(x1,x2,…,xn)' ги-
перповерхности di(x), разделяющие пространство на области X(i) (возможно пе-
ресекающиеся), соответствующие классам Ωi состояний РИ. 

При нормальном (или близком к нормальному) законе распределения при-
знаков в классах состояний РИ для построения решающих правил (квадратич-
ных дискриминантных функций) целесообразно использовать модифицирован-
ный ММП [3]. Стратегия распознавания здесь основана на использовании ди-
хотомического подхода, т.е. последовательной двухклассовой классификации. 
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Сначала определяется принадлежность текущего состояния РИ к классу Ω1 или 
– к одному из классов Ω2, …,Ωm. Затем – к классу Ω2 или одному из классов Ω3, 
…,Ωm.и т.д.  

Для исследований обучающая выборка была сформирована из четырех 
классов состояний изношенных и класса новых резцов (m=5) в пространстве 
признаков размерностью n=4. Каждый класс обучающей выборки составляет не 
менее 20 объектов. В качестве признаков использовались параметры контуров 
зон износа, выделенные в результате цифровой обработки изображений, полу-
ченных с помощью СТЗ. Те же исходные данные использовались при проекти-
ровании классификаторов с помощью нейросетевых технологий [4]. Для реше-
ния задачи построены нейронные сети (НС) различной структуры: НС с одно-
слойной структурой и числом нейронов в слое равным 50 (НС1); НС, состоящая 
из двух слоёв нейронов, количество нейронов в первом и во втором слоях – 50 
(НС2); НС, со структурой подобной НС2 и количеством нейронов в каждом 
слое – 100 (НС3). Обучение НС производилось с использованием известного 
метода обратного распространения ошибки.  

Эффективность классификаторов оценивается по значению критерия веро-
ятности правильного распознавания P. Для классификаторов НС1, НС2 и НС3 
получены следующие значения показателя P: P1= 0,876,  P2=0,951 и P3=1,0; 
причем на этапе обучения НС потребовалось соответственно количество итера-
ций: 150, 200 и 450. Классификатор, построенный с помощью ММП на данных 
этой же обучающей выборки, имеет показатель P= 0,987.  

Выводы. Приведенные результаты свидетельствуют о высокой достовер-
ности распознавания многослойных нейросетевых классификаторов состояний 
РИ. Для достижения практически такой же достоверности распознавания клас-
сификатором, построенным на основе модифицированного ММП [3] не требу-
ется больших вычислительных ресурсов при обучении, и при этом полученный 
классификатор имеет структуру значительно более простую, чем при использо-
вании НС. Это позволяет рекомендовать использование последнего в системах 
автоматизированного диагностирования состояний РИ в современных станоч-
ных модулях. 
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 Майже кожна людина слідкує за прогнозом погоди. Завдяки вірному про-
гнозу погоди можливо скоротити наслідки катаклізмів, якщо вчасно встигнути 
попередити людей про зміну стану погоди. 
 Зараз відбувається стрімкий ріст досліджень у галузі прогнозування 
метеопараметрів. Це пов’язано з прогресом у галузі комп’ютерних технологій, з 
появою нових підходів до прогнозування та покращення пристроїв спостере-
ження та збору даних.  
 У даній роботі прогноз передбачається вести шляхом виконання наступних 
етапів: 

1. Отримання часового ряду  з бази даних Vantage Pro 2. На цьому етапі 
відбувається отримання часового ряду вибраного метеорологічного параметра з 
бази даних Vantage Pro 2. 

2. Аналіз даних. Попередній аналіз даних включає в себе згладжування 
часового ряду. Це робиться з метою зменшення помилки вихідних даних (ви-
падкового шуму). По суті, згладжування являє собою усереднення даних, під 
час якого випадкові складові у компонентах часового ряду взаємно поглинають 
один одного.   

3. Визначення розмірності моделі. На цьому етапі визначається наймен-
ша розмірність моделі, яка б забезпечувала однозначність проноза.  Для 
вирішення цієї задачі існує ряд методів, зокрема це метод помилкових сусідів, 
головних компонент, Грассбергера-Прокаччі, добре пристосованого базису. 
Надалі передбачається використовувати метод Грассбергера-Прокаччі. Одним з 
головних достоїнств цього методу є його простота реалізації.  

Для визначення розмірності моделі обчислюється кореляційний інтеграл 
C (ε), що показує відносне число пар точок аттрактора, що знаходяться на 
відстані, не більшій ε:  
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2D  – кореляційна розмірність аттрактора. 
Розмірність визначається як тангенс кута нахилу прямої, апроксимуючої 

графік кореляційного інтеграла C(ε) в подвійному логарифмічному масштабі. 
4. Прогнозування. На цьому етапі формується математична модель про-

цесу у вигляді диференціального рівняння і здійснюється прогноз. Для прогно-
зу вибираються звичайні диференціальні рівняння:  

),(/ cxfdtdx =  
де x-D – мірний вектор стану, f  – вектор-функція, с – Р-мірний вектор 

параметрів, t – час. 
Вид функцій f визначається з використанням методу сильної 

апроксимації – штучних нейронних мереж.  Нейронні мережі - це «найбільш 
універсальний» спосіб апроксимації функцій багатьох змінних в тому сенсі, що 
цей метод не тільки теоретично обґрунтований, але й успішно працює на 
практиці. З використанням програмної системи Fcomplex були проведені ек-
сперименти з трьома видами мереж: лінійної, нелінійної та 
регресійної. Експерименти показали, що найкращий прогноз для дальності про-
гнозування 1, 3, 6, 9 годин дає нелінійна мережа.  

Мережа не містить зворотних зв'язків, нейрони з'єднуються за принципом 
«кожен з кожним». Обидва шари мають зміщення. Вага та зміщення настрою-
ються методом Левенберга-Марквардта, критерій якості навчання – середня 
квадратична помилка.  Математичний опис моделі має вигляд:  
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Тобто, прогноз передбачається здійснювати за допомогою моделі: 
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5. Перевірка ефективності моделі. Ефективність моделі визначається її 
цілями. Оскільки метою моделі є прогноз метеопараметрів, то найкращою 
перевіркою ефективності буде порівняння отриманих прогнозних значень з 
істинними значеннями метеопараметрів. 

Можна зробити висновок, що прогнозування є дуже актуальною темою у 
будь-якому регіоні. А також, що прогнозування на основі нейронних мереж є 
одним з найточніших методів (зокрема на основі нелінійної мережі). Тому що 
нейронні мережі дають більш точний результат, ніж класичні методи прогнозу-
вання і дозволяють працювати з неточними даними. 
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Завдання розпізнавання рукописного тексту та цифр в структурованих до-
кументах (відомостях, бланках, анкетах) є актуальним, оскільки полегшує вве-
дення рукописних даних у комп’ютер і звільняє операторів від виконання ру-
тинної праці. Це завдання не є остаточно вирішеним, оскільки існує безліч тео-
ретичних і практичних труднощів, пов'язаних із великим різноманіттям можли-
вих написань окремих рукописних знаків [1]. 

При обиранні технології побудови класифікатора для розпізнавання руко-
писних цифр інтерес до себе привертають радіально-базисні нейронні мережі, 
важливою особливістю яких є значно спрощений (відносно сігмоїдальних ме-
реж) алгоритм навчання: радіальні функції гаусівського типу, що найчастіше 
використовуються у таких мережах, за своєю природою мають локальний хара-
ктер і приймають ненулеві значення лише у зоні навколо деякого центру, що 
дозволяє легко встановити залежність між параметрами базисних функцій та 
розміщенням даних навчальної вибірки в багатовимірному ознаковому просторі 
[2]. 

Таким чином, використання радіально-базисної мережі дозволяє значно 
прискорити процес проектування, навчання та налагодження класифікатора, що 
є значною перевагою у порівнянні із сігмоїдальними мережами, які потребують 
при кожній зміні конфігурації перенавчання, що може тривати годинами для 
мережі значного розміру. 

При проектуванні класифікатора постає проблема визначення вихідних да-
них. Відносно класифікації зображень існує два основних підходи: використан-
ня безпосередньо значень пікселів зображення та перехід до ознакового прос-
тору. Перший підхід має недоліки, пов’язані із високою розмірністю та чутли-
вістю до геометричних спотворень та шумів на зображенні, тому було вирішено 
перейти до ознакового простору. 

Було використано класичну структуру нейронної мережі із 3 шарами. На 
вхідний шар мережі подається вектор ознак ),...,,( 21 Nxxxx = , що складається із 
14 ознак статистичного типу, заснованих на розрахунку заповнення окремих 
зон зображення цифри пікселями чорного кольору, і 10 ознак, заснованих на 
аналізі вертикальних профілів зображення цифри (таким чином, загальна кіль-
кість ознак 24=N ). При формуванні набору ознак було проведено аналіз інфор-
мативності вектору можливих параметрів, у результаті якого було виділено 
найбільш інформативні ознаки. 

Прихований шар мережі виконує розрахунок відстані від поданого вектору 
x  до j -го зразка i -го класу із використанням функції Гауса [3]: 
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де  jic ,  — вектор ознак, розрахованих для  j -го зразка i -го класу; 

σ  — параметр відхилення функції Гауса, що дорівнює 0.3; значення пара-
метру було підібрано експериментальним шляхом. 

У якості навчальної вибірки для формування ознак набору зразків було ви-
користано базу зображень рукописних цифр MNIST, кількість зразків кожного 
класу 2000=iP . Кількість класів 10=M , що відповідає кількості арабських 
цифр. Таким чином, база вагових коефіцієнтів мережі (значень ознак окремих 
зразків) містить 480000 значень (розмір файлу складає 3.6 МБ). 

На вихідному шарі мережі агрегуються результати обчислення відстаней 
за класами: 

∑
=

=
iP

j

jii xfy
1

, )( , 

де  iy  —  результуюче значення відношення об’єкта, що характеризується по-
даним вектором ознак x , до i -го класу. 

Для прийняття класифікаційного рішення далі проводиться визначення 
класу із найбільшим значенням iy  за умови перевищення порогового значення 

1.0=t , що було підібрано експериментальним шляхом: 
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де  Y  — результат класифікації (номер класу чи 1−  у випадку відсутності рі-
шення). 

Мережу було реалізовано засобами мови С++ та бібліотеки Qt. Для пере-
вірки роботи мережі було використано тестову вибірку бази MNIST (100 зобра-
жень кожного класу). Середня точність розпізнавання при використанні мережі 
склала 86.6% (табл. 1). 

Таблиця  1. Точність розпізнавання 
Клас цифри 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Точність розпізна-
вання, % 

98 86 89 89 74 82 96 82 81 89 

Таким чином, використання радіально-базисної мережі дозволяє проводи-
ти класифікацію зображень рукописних цифр із достатньою точністю без ви-
трат часу на навчання класифікатора завдяки властивостям радіально-базисних 
мереж. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЛОЖНЫХ СЕТЯХ С 
ПОМОЩЬЮ NVIDIA CUDA 

Мажар Д.С. 
к.т.н., доцент каф. КИСС Олещук О.В. 

Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 
 

Современные компьютерные сети могут обладать достаточно сложной 
структурой. Маршрутизаторы магистральных каналов связи могут хранить ин-
формацию о тысячах маршрутов, и из этой информации нужно извлекать мар-
шруты для пакетов миллионы раз в секунду. Маршрутизация в таких сетях мо-
жет стать непростой задачей. 

Основные распространенные алгоритмы маршрутизации являются алго-
ритмами на графах. Граф удобен для описания математической модели сети. 
Узлы сети представляются вершинами графа, а каналы связи между ними — 
дугами графа. С помощью задания веса ребер можно представить длину канала 
связи, цену за трафик проходящий по нему, предпочтительность использования 
этого канала связи и т. п. 

Обычно для представления плотного графа с множеством ребер представ-
ляют с помощью матрицы смежности. 

 

2
0 3 12 ∞ ∞
∞ 0 1 ∞ ∞

∞ ∞ 0 ∞ ∞

7 ∞ ∞ 0 4
∞ 5 ∞ 2 0

2 

Рис. 1. Матрица смежности графа 
 

Особенностью использования представления графа компьютерной сети с 
помощью матрицы смежности — возможность применения матричных алго-
ритмов обработки данных при анализе графа. А многие матричные алгоритмы 
достаточно легко поддаются распараллеливанию. 

К примеру рассмотрим алгоритм Флойда для поиска минимальных рас-
стояний между всеми парами вершин. В применении к маршрутизации в сетях 
этот алгоритм позволяет находить кратчайшие маршруты между узлами сети. 

Запись алгоритма на С-подобном языке: 
for (k = 0; k < n; k++) 

 for (i = 0; i < n; i++) 

  for (j = 0; j < n; j++) 

   A[i, j]=min(A[i, j], A[i, k] + A[k, j]); 

Рис. 2. Алгоритм Флойда 
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Как видим, алгоритм состоит из трех вложенных циклов, он легко подда-
ется распараллеливанию путем одновременного выполнения нескольких опера-
ций обновления матрицы «А». Доказательство корректности этого метода при-
ведено в [1]. Основную вычислительную нагрузку составляет функция min, но 
т. к. она достаточна проста — ее распараллеливание не принесет ощутимого 
прироста скорости обработки. Поэтому точкой распараллеливания можно вы-
брать самый верхний цикл для переменной «k». 

Так как операция обновления матрицы может быть независимой ее воз-
можно реализовать с помощью технологии Nvidia CUDA. Она предоставляет 
доступ к векторным процессорам графического адаптера. Число таких процес-
соров может достигать 448[2] и алгоритм может выполняться одновременно на 
всех потоковых процессах. Что соответственно даст прирост скорости вычис-
ления длин маршрутов. Естественно добиться ускорения в 448 раз не удастся, 
т. к. необходимо затратить время на копирование данных в память графическо-
го адаптера, обратно в ОЗУ и т. д. 

Рассмотрим возможную архитектуру приложения. 

Рис. 3. Архитектура приложения 
 

Модуль обработки информации о маршрутах — центральная часть проек-
та. Он вычисляет оптимальные маршруты, используя технологию CUDA и об-
новляет ими таблицу маршрутизации ОС. Вынос модуля за пределы ядра по-
зволит упростить его реализацию и предоставляет гибкость в выборе языка 
программирования и технологий. 

Вынос функции сбора информации о маршрутах в отдельный  модуль по-
зволяет достичь гибкости архитектуры — это решение позволит разрабатывать 
блоки сбора информации не меняя модуль обработки.  Так же это упрощает 
применения уже созданных и отлаженных модулей из других проектов, таких 
как Quagga(bgpd, ripd, ospfd), путем написания простых трансляторов из одного 
формата в другой. 
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У зв’язку з безперервним розростанням мережі Інтернет відбувається її за-
повнення різнорідною інформацією, яка потребує інтелектуальної обробки, 
швидкого і релевантного пошуку. На сьогоднішній день розроблено багато по-
шукових систем, які автоматично сканують дані в мережі Інтернет на основі 
певних алгоритмів та забезпечують індексацію веб-документів, формуючи тим 
самим бази даних інформаційних ресурсів. Основним недоліком таких алгори-
тмів пошуку є те, що вони не в змозі провести тлумачення інформаційного вмі-
сту даних з різних джерел, і, як наслідок, використовують для такого аналізу 
статистичні методи, які не дозволяють проводити контекстуальний аналіз інфо-
рмації [1]. Виникає необхідність проведення цілісного аналізу інформації, по-
шуку даних за повнотекстовим або семантичним запитом, або інтеграції різно-
рідної інформації. Таким чином, рішення задачі автоматизації пошуку та обро-
бки інформації, яка постійно оновлюється у мережі Інтернет є актуальним.  

Метою роботи є розробка інтелектуального модулю для реалізації пошуку 
та обробки інформації певного змісту з різних веб-джерел та інтеграція його до 
системи управління контентом існуючого інформаційного веб-ресурсу на осно-
ві стандартизованих мов розмітки та програмування. 

Досягнення поставленої мети можливе завдяки застосуванню стандартів 
подання даних, запропонованих провідними науковими організаціями та кон-
сорціумами, такими як консорціум W3C (World Wide Web Consortium). Вико-
ристання цих стандартів пов’язане з розробкою нових інтелектуальних методів 
семантичної обробки та інтеграції інформації [2].  

Semantic Web – це технологія [3], що впроваджується та підтримується 
консорціумом W3C, базується на розробці мов для відображення інформації у 
формі, придатної для машинної обробки, тобто дозволяє комп'ютеру розуміти 
семантику документу та інтерпретувати інформацію за сенсом. До основних 
мов представлення даних відносяться [2]: розширювана мова розмітки XML 
(eXtensible Markup Language), що дозволяє визначати синтаксис і структуру до-
кументів; засіб опису ресурсів RDF (Resource Description Framework), що забез-
печує модель кодування для значень, визначених в онтології; OWL – мова он-
тологій, що дозволяє визначати поняття і відносини між ними та інш. 

Технологія RSS (RDF Site Summary), що базується на специфікації RDF, 
вже використовується для пошуку у веб-джерелах новин і подій. RSS – це сі-
мейство XML-форматів, призначених для опису стрічок новин, анонсів статей, 
змін у блогах і т.п. Інформація з різних джерел, що представлена у форматі 
RSS, може бути подана користувачеві в зручному для нього вигляді.  



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 - 142 - 

Розглянемо алгоритм роботи інтелектуального модулю пошуку інформації 
з використанням технології Semantic Web (рис. 1). Додавання інформації на 
веб-сайт починається з пошуку сайту-джерела, на якому розміщені певні відо-
мості. Створений на сайті RSS-канал працює як засіб подання інформації. До-
ступ до каналу здійснюється так само, як і до будь-якого іншого ресурсу або 
файлу, що знаходиться на веб-сервері. Сайт реєструє канал у формі документа 
RSS разом з каталогом видавців RSS. Як тільки канал RSS з'являється у мережі 
Інтернет, у будь-якого комп'ютера виникає можливість звернення до нього.  

 
Рис. 1. Схема роботи інтелектуального пошукового модулю  

 
Результатом дослідження є програмна реалізація, що написана на мові 

програмування PHP (Hypertext Preprocessor), яка працює з XML-документами 
RSS-новин та інтегрована як окремий модуль пошуку та обробки інформації до 
системи управління контентом веб-сайту. Розроблений програмний продукт за-
безпечує виконання наступних функцій: додавання адрес веб-сайтів з  RSS-
каналами; пошук RSS-новин з веб-сайтів за ключовими словами, експорт знай-
деної інформації у вигляді XML-документів; формування з XML-документів 
матеріалу для публікацій; опублікування на веб-сайті статей новин із посилан-
нями на джерело інформації; автоматичну перевірку RSS-каналів, реєстрацію, 
обробку та публікацію нового матеріалу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що впровадження таких техноло-
гій як Semantic Web, які призначені для систематизації та структурування  ін-
формаційного простору з метою перетворення даних на інформацію, а інфор-
мації – на знання, є перспективним.  

Розроблена в роботі програмна реалізація інтелектуального модулю значно 
економить час та зусилля людини, які зазвичай потрібні для проведення якісно-
го пошуку, обробки та публікації потрібної інформації. Вона може бути корис-
на, у першу чергу, для адміністраторів веб-сайтів, що потребують постійного 
оновлювання контенту, та користувачів, що мають свій інформаційний ресурс в 
Інтернет-мережі.  
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Выполнение какой либо задачи заключается в правильном выполнении ал-

горитма ее решения. Но чаще всего решение задачи не дискретно. То есть мож-
но говорить о неком множестве равноправных методов решений Ri ( ],0[ ni ∈ ), 
которые могут отличаться набором и последовательностью выполнения опера-
ций Oi,t ( ],0[ nmt ∈ ).  Графическое представление последовательности действий 
также имеет смысл. При разных путях решения можно получить одинаково 
правильный результат. Каждая операция это единичное действие, которое мо-
жет выполняться только при определенных условиях Uj ( ],0[ kj∈ )[1]. 

 
Рис. 1. Общая схема распределения методов решения задачи 

 
Допустим для решения определенной задачи, можно использовать четыре 

типа операций Oi0..Oi3, где ],0[ ni ∈ .  
Необходимо также учесть переходные операции, которые могут участво-

вать как при переходе от одного метода решения к другому (Py( ],0[ ly ∈ )), так и в 
пределах одного метода. Определим наборы переходных процессов . Допустим, 
их может быть не более восьми.  
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Рис. 2. Порядок построение графа с применением тайлов 

 
Основная задача складывается в получении организованного списка пере-

ходных процессов. Пронумеруем их от 0 до 15 и представим в двоичном и гра-
фическом видах, то есть в виде тайловой таблицы. Причем будем считать, что 
старший тайл будет отображать процесс более сложный для выполнения, чем 
младший.   

Oi1 Oi2 Oi3 Oi4 

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                
                                

Рис. 3. Построение тайловой таблицы 
 

Определим степень рациональности переходных процессов следующей 
последовательности действий 1, 2, 6, 9, 8, 12, при которых граф будет следую-
щим: 
 
 

 

Рис. 4. Тайловая модель представления выбранных действий 
 

Данный метод может быть применим для систем объектно-ориентирован-
ного проектирования на структурных подразделениях с целью своевременного 
отклонения от верной последовательности действий с минимальной затратой 
временных ресурсов. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ STATISTICA ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ  
КОГНІТИВНОГО ФАКТОРУ ДИНАМІКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

Турченко Д.М.1 
ст. викл. каф. психології Грицук О.В.1, к.т.н., доц. каф. ВПМтаІ Грицук Ю.В.2 

1 – Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Україна 
2 – Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Україна 

 
Метою дослідження було виявити за допомогою пакету Statistica особли-

вості функціонування в структурі мислення вчителів ірраціональних установок 
в залежності від ступеня вираженості емоційного вигорання. Об'єктом вивчен-
ня були психологічні особливості функціонування ірраціональних установок в 
структурі мислення вчителів. Предмет дослідження – когнітивне функціону-
вання психіки вчителів в залежності від ступеня емоційного вигорання. У емпі-
ричному дослідженні в якості випробовуваних взяли участь 100 вчителів зага-
льноосвітніх шкіл Донецької області. 

Система Statistica використовувалась для кількісного аналізу результатів 
дослідження когнітивного фактору динаміки емоційного вигорання вчителів. 
Для математико-статистичної обробки результатів були застосовані: критерії 
непараметричної статистики U Мана-Уїтни (для зрівняння незалежних вибі-
рок), Т Вілкоксона (для порівняння співзалежних вибірок), χ2 – для аналізу роз-
різнень у розподілі частот прояву якісних категорій; однофакторний дисперсій-
ний аналіз (ANOVA); кореляційний аналіз (розрахунки коефіцієнтів лінійної 
кореляції rxy Пірсона). 

Результати дослідження. Було перевірено припущення про участь ірраці-
ональних розумових установок в розвитку емоційного вигорання вчителів. 
Ступінь вираженості ірраціональних установок діагностувався за допомогою 
опитувальника А. Елліса. 

З метою виявлення внеску ірраціональних установок у формування трьох 
фаз емоційного вигорання вчителів впродовж навчального року був виконаний 
кореляційний аналіз за допомогою пакету Statistica. 

На рис.1 зображена кореляційна плеяда, що відображає структуру взаємо-
зв'язків між показниками ступеня сформованості фаз емоційного вигорання за 
В.В. Бойко на початку, у середині і в кінці навчального року з показниками 
ступеня вираженості ірраціональних установок в мисленні за А. Еллісом у ви-
горілих вчителів. Загальна картина недоліків когнітивного функціонування ви-
горілих вчителів наступна: «Низька фрустраційна толерантність + Оцінна уста-
новка + Повинність по відношенню до себе». 

У частково вигорілих вчителів когнітивні чинники позначаються на фор-
муванні субсиндрому резистентності (рис.2). Недоліки когнітивного функціо-
нування в цій групі випробовуваних впливають на формування синдрому емо-
ційного вигорання парціально. 
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Рис. 1. Структура взаємозв’язків між показниками ступеня сформованості 
фаз емоційного вигорання та показниками вираженості ірраціональних 

установок в мисленні у вигорілих вчителів 
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Рис. 2. Структура взаємозв’язків між показниками ступеня сформованості 

фаз емоційного вигорання та показниками вираженості ірраціональних 
установок в мисленні у частково вигорілих вчителів 

 
Отримані за використанням пакету Statistica результати дозволили зробити 

наступний висновок: формування фаз емоційного вигорання і розвиток синд-
рому вигорання у вчителів протягом навчального року виявилося пов'язаним із 
специфікою їх когнітивного функціонування в соціально і професіонально зна-
чущих ситуаціях. Вигорілі вчителі на відміну від частково вигорілих і стабіль-
них відрізняються підвищеною «когнітивною уразливістю» – функціонуванням 
в структурі мислення ірраціональних установок різних видів. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
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к.т.н., доцент каф. ИС Миргород В.Ф. 

Одеський национальный политехнический університет, УКРАИНА 
 

Авиационное газотурбостроение на Украине является общепризнанной от-
раслью передовых технологий, в которой находят применение самые современ-
ные достижения научно-технического прогресса. Успешно решая задачи дос-
тижения технического совершенства и высоких эксплуатационных качеств 
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), все большую актуальность 
приобретает проблема обеспечения  соответствия международно-признанным 
нормам. Требования к точности информационно-измерительных и диагности-
ческих систем, в первую очередь к датчикам основных параметров двигателя, 
согласно этим нормам все время повышаются: в частности, для датчиков дав-
ления за компрессором ГТД требования к уровню погрешностей составляют 
(0,1… 0,15) % от измеренного значения для обеспечения программы регулиро-
вания двигателем по суммарной степени повышения давления. При таких жест-
ких требованиях к точности, важное значение приобретает действительный вид 
закона распределения погрешностей, оценка которого необходима для обеспе-
чения надежности статистических выводов о достижимых характеристиках 
датчика. Оценка статистических характеристик погрешностей измерительных 
каналов является важным этапом при производстве изделий ответственного на-
значения [1, 2]. 

Многие из измерительных каналов имеют не Гауссово распределение по-
грешностей. Для задач косвенных измерений отличие закона распределения по-
грешностей от нормального является скорее правилом, чем исключением [2]. 
Для указанного круга задач оценка погрешностей датчиков и измерительных 
каналов не может быть выполнена без соответствующей оценки характера 
функции распределения. 

Целью настоящей работы является оценка статистических характеристик 
погрешностей датчиков на примере интеллектуального датчика давления для 
газотурбинных двигателей авиационного и общепромышленного применения. 
Данный датчик разработан и серийно выпускается ОАО «Элемент».  

Было проведено исследование по оценке статистических характеристик 
погрешностей измерения давления. Исследования были проведены на интел-
лектуальном датчике СИД 3-148, который разработан и серийно выпускается 
ОАО «Элемент». Измерения проводились для различных диапазонов давления 
от 0,1 атм до 25 атм. 

Для выборок большого объема, полученных в процессе испытаний датчи-
ков, выполнены оценки первых четырех моментов (среднего, дисперсии, коэф-
фициентов асимметрии и эксцесса), а также гистограммы распределения по-
грешностей по методике [2]. Дополнительно реализованы тесты статистик   и 
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Смирнова-Колмогорова относительно гипотезы о принадлежности выборок к 
статистической модели в виде нормально распределенной совокупности.  

Оценка статистических погрешностей измерения давления иллюстрирует-
ся рисунком 1, на котором представлен полигон распределения погрешностей 
на различных уровнях значимости.  

 
Рис. 1. Полигон распределения погрешностей.  

 
Проанализировав результаты статистической обработки данных, представ-

ленных на рис.1, с доверительной вероятностью не менее 0,95, погрешность 
измерения давления датчиком СИД 3-148  не превышает ±0,1%. 
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 Широко используемые в настоящее время системы автоматической  
идентификации судов – АИС (Автоматическая Идентификационная Система; 
Automatic Identification System, AIS) используют множественный доступ с 
временным разделением каналов в УКВ полосе частот морской радиосвязи [1]. 
Надежность работы АИС в значительной степени зависит от состояния 
используемого канала связи (КС). Характеристики используемого КС могут с 
течением времени меняться. Эти изменения в целях сохранения 
помехозащищенности и пропускной способности КС необходимо отслеживать, 
что требует использования в передающей и приемной частях системы связи 
дополнительных методов и алгоритмов, основанных на передаче в перерывах 
между полезным сигналом тестовых (испытательных) сигналов и цифровой 
обработке получаемых откликов для восстановления информационной модели 
КС. Поэтому разработка средств, обеспечивающих проведение исследований в 
данной области, является актуальной задачей. 

Строго говоря, современные непрерывные телекоммуникационные каналы 
являются нелинейными инерционными (динамическими) системами [2]. Для 
моделирования нелинейных динамических систем в настоящее время широко 
используются модели Вольтерра (МВ) [3]. При этом нелинейные и динамиче-
ские свойства системы полностью характеризуются последовательностью мно-
гомерных весовых функций – ядер Вольтерра (ЯВ) и задача идентификации 
системы – построения МВ заключается в определении многомерных ЯВ на ос-
нове данных экспериментов вход – выход.  

Целью работы является идентификация КС в виде МВ в частотной области 
– определение его многочастотных характеристик (многомерных АЧХ и ФЧХ) 
с использованием тестовых полигармонических сигналов. 

Рассматривается аппроксимационный метод идентификации [4], суть кото-
рого  состоит в следующем. Пусть на вход идентифицируемой системы (ИС) 
поочередно подаются тестовые сигналы  a1x(t), a2 x(t),…,aN x(t) (N – порядок 
аппроксимационной модели; a1, a2,…,aN  – различные вещественные числа, 
удовлетворяющие условию 0<aj≤1 для ∀j=1,2,...,N; x(t) – произвольная функ-
ция), тогда линейная комбинация откликов ИС на эти воздействия равна n–ой 
парциальной составляющей отклика ИС на входной сигнал x(t) с погрешно-
стью, обусловленной ЯВ порядка выше N–го    
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где  сj – действительные коэффициенты, такие что: 
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(2) 
Для идентификации в частотной области применяются тестовые полигар-

монические воздействия, представляющие собой сигналы вида 
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где  n – порядок оцениваемой АЧХ; kkA ω,  и kϕ – соответственно амплитуда, 
частота и фаза k–ой гармоники. В исследованиях полагаем амплитуды kA  оди-

наковыми, а фазы kϕ  равными нулю. Из отклика на тестовый сигнал (3) выде-

ляется составляющая с частотой ω1+…+ωn:   
A

n⋅|Wn(jω1,…,jωn)|cos[(ω1+…+ωn)t+argWn(jω1,…,jωn)],                                  (4) 
где |Wn(jω1,…,jωn)|, argWn(jω1,…,jωn) – соответственно АЧХ и ФЧХ n–го поряд-
ка.                   

Выводы. Разработана методика экспериментальных исследований 
непрерывного КС телекоммуникационной системы для идентификации его 
характеристик с учетом нелинейных и динамических свойств на основе МВ в 
частотной области. Разработаны программно–аппаратные средства, 
реализующие методику идентификации, которые применяются для построения 
информационной модели КС в виде АЧХ 1–го и 2–го порядков на основе 
данных эксперимента вход–выход с использованием соответственно тестовых 
гармонических и бигармонических сигналов. 

Полученные результаты исследований демонстрируют существенную не-
линейность КС, что приводит к искажениям сигналов в радиотракте, снижает 
важные показатели телекоммуникационной системы: точность воспроизведе-
ния сигналов, разрешающую и пропускную способность, а также помехозащи-
щенность передачи.  

В дальнейших исследованиях полученные частотные характеристики  КС 
будут использованы для синтеза компенсаторов нелинейных искажений в теле-
коммуникационной системе. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кошевой, В.М. Система и устройства автоматической идентификации судов. Учебное 
пособие / В.М. Кошевой, А.В. Шишкин, В.И. Купровский – Одесса: ОНМА, 2005. – 116 с. 
2. Осадчий,  С.І. Ідентифікація динаміки радіорелейного каналу передачі даних / С.І. 
Осадчий, О.А. Саула // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць 
НАУ. – Київ, 2004. – Вип. 11. – с. 157 –160. 
3. Giannakis, G.B.  A bibliography on nonlinear system identification and its applications in signal 
processing, communications and biomedical engineering / G.B. Giannakis, E. Serpedin // Signal 
Processing – EURASIP, Elsevier Science B.V. – 2001. – Vol. 81. – № 3. – P. 533 –580.  
4. Данилов, Л.В. Теория нелинейных электрических цепей / Л.В. Данилов, П.Н. Матханов, 
Е.С. Филиппов. – Л.: Энергоатомиздат, 1990.–256 с. 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 - 151 - 

УДК 004.91:93+005.94 
 

AUTOMATED SEQUENTIAL APPROACH OF BUILDING SEMANTIC 
DATA FILTERS 

Bilodray Y. V., Mesyura V. I.  
Vinnitsa National Technical University, UKRAINE 

 
Nowadays, one of the main impediments of getting the semantic technologies to 

be widely used is their complexity. Some number of semantic toolsets exists, and 
many of them are even free for creating semantic applications (Sesame, GATE, Onto-
text OWLIM, Jena, etc.), however not so many semantic applications have reached 
the mass market yet. Although the great effort of scientists and enthusiasts is, even 
for an experienced professional it still can be a daunting task to deal with RDF 
graphs, OWL schemata and SPARQL / SeRQL queries. Particularly challenging is to 
get to the end users tools that would enable them to query / progressively filter se-
mantic data “on-fly” or using pre-stored data patterns without the special knowledge 
(that simple to be able to use visual drag-and-drop constructing).  

The suggested solution uses the sequential filers, the idea of which is not new. 
Such approach is used in audio-, video-filtering, workflow and management software. 
 

 
 

Fig. 1. Example of a sequential information filter 
 

In work [2] sequential expression of the models of SQL query to a relational da-
tabase for two input and one output variable is represented as: 
 

  (1) 
 
where input variables , , which are the fields of a table , correspond to (have 
logical connection) output variable , which  is field in a table . 

RDF data is represented by <subject, predicate, object> triples. In semantic re-
positories, subjects and objects are described by RDF-S or OWL schemata 
with help of their classes, instances and attributes.  

SPARQL and SeRQL are similar to SQL to extent enough for analogies. The in-
put and output variables of SPARQL and SeRQL queries to RDF are instances of 
classes (for ex., instance of class prj-ont:workpackage) or properties (attributes) of 
those instances (for ex., rdf:label – name of property of the work package): 
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SELECT ?workpackage   (2) 
 WHERE prj-ont:Project rdf:label “ProjectXYZ”; prj-ont:hasWBSelement ?workpackage 

 
The use of FROM clause in SQL (specifies table names) is somewhat different 

from that in SPARQL and SeRQL, so there is a need to find another element to ex-
press the input / output table’s alternative for the sequence mechanism [1]. 

Drawing an analogy with relational databases, where, in general case, tables de-
scribe substances of a program application (for ex., projects, work packages, change 
requests), it is possible to choose classes of objects and subjects of RDF triples as 
analogs of tables ,  of expression (1). It is feasible, as Classes are key and immu-
table elements of RDF graphs, like tables for RDBMS schema, and always associated 
with information about relations in the graphs (predicates).  

To switch to the form suitable to represent the query (2) in sequence form  of 
(1), arguments of the query are rewritten as a set of expressions (3). Attention should 
be paid to using the brackets [], denoting that the variable contains a dataset. 

 
 

 , ,  (3) 

. 

 
It is expedient to account for the peculiarity of representation of semantic data as 

classes, instances and properties (attributes). With help of the expressions of form 
A(B), symbolizing belonging of object B to object A, the following expression is 
formed: 

 , (4) 
 
where C – a class, I – an instance of the class, P – a property of the instance of the 
class. Then the sequence for the query (2) will get the following form: 
 

 . (5) 
 

One more key point of this approach is that the apparatus of the sequential 
method provides operations with the sets of sequences, such as “And”, and “Or”, that 
allows reducing them to their shortest expressions, and generates queries automati-
cally in a simplified fashion. 
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