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д.т.н., проф. Кириллов В.Х., зав.каф. «Информационные технологии» 
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В настоящее время в системах кондиционирования воздуха (СКВ) в 

основном применяются парокомпрессионные холодильные машины. 
Электрические мощности, потребляемые холодильным оборудованием в СКВ, 
довольно высоки. Тенденция к истощению топливно-энергетических ресурсов, 
рост цен на производство энергии и глобальные экологические проблемы 
требуют внедрения энергосберегающих технологий. К наиболее 
перспективному и долгосрочному проектному решению в этом направлении 
относится создание тепломассообменных аппаратов, реализующих прямое или 
косвенное тепловое взаимодействие фаз при плёночных гравитационных 
течениях жидкости. В СКВ испарительное охлаждение осуществляется в 
контактных устройствах, представляющих собой систему вертикальных 
каналов, по стенкам которых стекает жидкостная плёнка, в контакте с газовым 
потоком. Проектирование рациональной конструкции плёночных аппаратов 
испарительного охлаждения сопряжено с большим количеством вариантов 
принятия проектных решений. Наличие же дифференциальных связей при 
конструктивном варьировании значительно увеличивает число степеней 
свободы системного проекта, что приводит к существенному усложнению 
задачи многопараметрической оптимизации. Такие задачи проектирования 
являются неоднозначными, и успешность решения этих задач во многом 
определяется одно- или многоцелевым поиском оптимальных решений. В 
большинстве известных работ по расчёту массообменной аппаратуры [1,2]  
предпочтение отдаётся экономическим критериям. Такой подход требует 
установления функциональной связи между конструктивными, 
эксплуатационными и экономическими характеристиками аппарата. В данной 
работе в качестве критерия эффективности проекта используются приведенные 
затраты, отнесённые к году эксплуатации 

П = Э + 
но

k

τ
, 

где Э – годовые эксплуатационные расходы, грн / год;   

но

k

τ
 - капиталовложения, приходящиеся на один год нормативного срока          

окупаемости  ноτ  , грн / год.  
Переменная часть приведенных затрат  П  зависит от эксплуатационных и 

конструктивных параметров, а именно: площади теплообменных поверхностей, 
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мощности насоса и вентиляторов, а также от массовых расходов теплоносите-
лей, которые сами являются функциями ряда независимых величин x1 ,x2,…, xn и 
параметров p1 ,p2 ,…, pm. Оптимальное значение независимых величин  x1 ,x2,…, 
xn  определяются из условия минимальности целевой функции П в заданном 
интервале изменения независимых параметров  p1 ,p2 ,…, pm  при наличии неко-
торых ограничений (связей).  

Одной из таких связей является функциональная зависимость температуры 
воды и температуры основного потока воздуха на выходе из аппарата от его 
эксплуатационных и конструктивных характеристик. Характер этой зависимо-
сти определяется из решения дифференциальной задачи теплообмена, которая в 
общем случае контактирования фаз является дифференциальной задачей в ча-
стных производных. Например, при перекрёстноточной схеме движения основ-
ного потока воздуха математическая модель тепломассообмена представляется 
следующей системой уравнений в частных производных [2] 

ntmpppbta
xd

td
B +=−+−= ,)'()( 11 θ  

,)'(,)( 11 ppb
xd

pd
ta

xd

d
B

B −=−= θ
θ      ,)(2 ta

zd

d
O

O −= θ
θ  

здесь t -  температура воды; θB  -  температура вспомогательного потока возду-
ха;  р  - парциальное давление вспомогательного потока воздуха;  θО  - темпера-
тура основного потока воздуха. 

Для такой задачи часто отсутствует аналитическое решение, и в этом 
смысле упомянутая связь для оптимизационной задачи является дифференци-
альной, т.е. неинтегрируемой. В результате решение задачи оптимизации целе-
вой функции при варьировании независимых переменных сопряжено с числен-
ным интегрированием уравнений тепломассообмена, что существенно услож-
няет процедуру оптимального решения. Такие задачи экономико-
математического моделирования становятся задачей информационного моде-
лирования, поскольку они связаны с обработкой большого объёма числовой 
информации и разработкой экономических методов расчёта, позволяющих при 
минимальном количестве численных операций получать необходимый резуль-
тат. Нами разработаны упомянутые экономические методы численного расчёта  
только для отдельных частных видов контактирования фаз СКВ. Обоснование 
разработанных расчётных методов затруднено отсутствием соответствующих 
экспериментальных данных. 
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к.т.н., доцент каф. ИУС Евланов М.В. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, УКРАИНА 

 
В современных условиях дефицита ресурсов и высоких рисков создания и 

внедрения информационных технологий (ИТ) на коммерческих объектах осо-
бое значение приобретают решения, позволяющие из множества возможных 
функций автоматизировать только те, которые действительно необходимы со-
трудникам такого объекта. Поэтому представление информационных систем 
(ИС) и ИТ управления объектом в настоящее время претерпевает существенные 
изменения. Эти изменения вызваны, прежде всего, результатами внедрения и 
эксплуатации ИС и ИТ на объектах автоматизации различного назначения. Так, 
например, внедрение и эксплуатация ИС и ИТ, относящихся к классу ERP (En-
terprise Resource Planning), выявили следующие группы проблем [1]: проблемы, 
вызванные взаимовлиянием ERP-ИС и бизнес-процессов управляемого объекта; 
проблемы, связанные с затратами; проблемы, связанные с персоналом управ-
ляемого объекта; проблемы создания и модернизации ERP-ИС; проблемы, свя-
занные с эксплуатацией ERP-ИС. 

Эти и другие недостатки ERP-ИС и им подобных систем и технологий 
привели к формированию представления функциональных модулей (ФМ) и от-
дельных функциональных задач (ФЗ) ИС и ИТ как экономически целесообраз-
ных ИТ-сервисов. 

Главное преимущество сервис-ориентированной архитектуры современной 
ИС заключается в возможности интеграции отдельных сервисов, что позволяет 
ускорить формирование новых вариантов функциональной структуры с архи-
тектурой (ЅОА-ИС), увеличить производительность ЅОА-ИС и сделать ее при-
ложения более гибкими в реакции на изменение бизнес-процессов (БП) [2].  

В случаях, когда БП объекта автоматизации, его организационная структу-
ра или же эксплуатируемые ИТ-сервисы кардинально меняются, возникает 
проблема формирования систем информационных показателей, описывающих 
введенные новшества. Такие представления можно рассматривать как концеп-
туальные модели данных, на основании которых решается задача синтеза логи-
ческой модели данных SOA-ИС. 

Одним их путей решения этой проблемы является формальное представ-
ление способов интеграции отдельных ИТ-сервисов для создания единой не-
противоречивой ЅОА-ИС. Иными словами, необходимо на концептуальном и 
формальном уровнях выделить законы, закономерности, модели и методы по-
строения современных ЅОА-ИС из большого количества разнородных элемен-
тов.  
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Анализ формальных подходов, проведенный в работе, позволил выделить 
два основных математических аппарата для решения рассмотренной проблемы: 

− аппарат комбинаторной топологии, используемый для формализованно-
го описания моделей конкретных пользователей; 

− аппарат теории категорий, описывающий особенности взаимодействия 
моделей конкретных пользователей и/или разработчиков SOA-ИС. 

В данной работе для решения рассмотренных проблем предлагается ис-
пользовать аппарат комбинаторной топологии. Данный выбор обусловлен тем, 
что большинство современных SOA-ИС ориентировано на многомерное пред-
ставление данных. Возникает необходимость создания смысловых моделей 
требований и ограничений, изоморфных по отношению к вариантам реализа-
ции компромиссных моделей данных и моделей процессов обработки данных. 
Предполагая, что каждый атрибут данных SOA-ИС имеет свое смысловое зна-
чение, отличное от значений всех остальных атрибутов данных, возможно 
представить семантическое описание каждого требования к данным как точку 
или замкнутую область пространства данных, определенную на общем евкли-
довом смысловом пространстве данных проектируемой SOA-ИС.  

Поэтому можно утверждать, что любое статическое состояние проекти-
руемой SOA-ИС может быть описано сочетанием требований к данным, кото-
рые определяются пользователями и/или разработчиками проектируемой ИС. 
Такое сочетание представляется симплексом вида 

)......( 0
0

k
k

i
i

L DDDS λλλ ++++= [3], где LS  − фрагмент пространства данных SOA-
ИС, описывающий отдельное требование к данным конкретного пользователя 
ИС; ki DDD ,...,,...,0  − совокупность описаний атрибутов данных; kλλ  ..., ,0  − бари-
центрические координаты, определяющие степень участия соответствующих 
атрибутов данных в формировании исследуемого состояния SOA-ИС, которые 
представляют собой действительные числа, удовлетворяющие условиям: 

1......0 =++++ ki λλλ  и kii  ..., ,0 ,0 =≥λ .   
Использование математического аппарата комбинаторной топологии для 

формализованного описания требований пользователей к данным и для созда-
ния компромиссной модели пространства данных SOA-ИС позволяет: 

− формировать модель многомерного пространства данных SOA-ИС; 
− выявлять в пространстве данных отдельные слабо зависимые друг от 

друга образования данных, представляемые в виде симплексов; 
− исследовать динамические процессы взаимодействия отдельных образо-

ваний данных (симплексов), протекающие в едином пространстве данных SOA-
ИС. 
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Криворожский технический университет, УКРАИНА 
 

Рост объема выпуска чугуна и стали требует увеличения производства то-
варных руд и концентратов, а также улучшения их качества путем стабилиза-
ции содержания железа относительно заданного значения. 

На данный момент существуют лишь отдельные способы контроля и при-
боры, позволяющие учитывать содержание полезного компонента, грануломет-
рический состав, плотность и массу сырья и др. в режиме реального времени на 
различных этапах технологического процесса, что не позволяет получать пол-
ную информацию о текущих характеристиках рудного потока и, соответствен-
но, оптимально управлять процессом обогащения магнетитовых кварцитов. 

Представление технологической линии в виде последовательных стадий 
дает возможность в определенной мере распространить результаты исследова-
ния по управлению одной из стадий на остальные [1]. 

Так как максимальные по величине рециклы обычно наблюдаются в нача-
ле технологической линии, контроль, осуществляемый на первой стадии техно-
логического процесса, является наиболее важным. 

Поскольку модель информационных потоков технологического процесса 
обогащения имеет большое количество входной информации, которую трудно 
контролировать в режиме реального времени, следует применить  способы кос-
венного измерения и методы прогнозирования с использованием принципов 
нечеткой логики. 

Схема первой стадии включает в себя основные параметры сырья, а также 
технологические объекты: мельницу, классификатор и магнитный сепаратор. 

g

общa

магнa

 

Рис. 1. Функциональная схема первой стадии технологического про-
цесса обогащения железной руды 

Поскольку некоторые параметры (плотность p, крепость f и соотношение 
видов руды, поступающей в мельницу g) постоянно изменяют свои характери-



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 - 14 - 

стики и не могут быть точно измерены из-за отсутствия соответствующих при-
боров, целесообразно использовать косвенные методы (например, принципы 
нечеткой логики). 

В общем случае механизм использования нечеткого логического вывода 
включает четыре этапа: введение нечеткости (фазификация), нечеткий вывод, 
композиция и приведение к четкости, или дефазификация (рис. 2). 

Нечеткий 

логический 

вывод

Приведение к 

нечеткости 

(фазификатор)

База правил

Приведение к 

четкости

(дефазификация)Х четкая 

величина
Y четкая 

величина

 

Рис. 2. Система нечеткого логического вывода [2] 
 

Необходимо ввести лингвистическую переменную, состоящую из: назва-
ния, множества своих значений, универсального множества X, синтаксического 
правила G и семантического правила P [2]. 

Также следует сформировать такие лингвистические переменные: «плот-
ность руды», «крепость руды», «соотношение разновидностей руды», «вкрап-
ленность». Например, лингвистическая переменная «плотность руды» в качест-
ве множества своих значений будет включать понятия «низкая», «средняя», 
«высокая». Область ее рассуждений будет задана в виде Х=[4900;5200] (кг/м3). 
Аналогично определяется лингвистическая переменная «крепость руды» - ее 
терм-множество Т будет включать значения «низкая», «средняя», «высокая», 
область рассуждений будет иметь вид Х=[5,5;6] (МПа). Однако прежде чем пе-
реходить к построению функций принадлежностей, необходимо произвести 
нормирование, чтобы привести переменные к единой шкале измерения. 

Для задания функции принадлежности каждого лингвистического терма из 
базового терм-множества T используются треугольная, трапецеидальная и га-
уссова функции принадлежности. Далее формулируется база продукционных 
правил.  

Таким образом, правила нечеткой логики позволяют описывать множество 
управляющих воздействий на технологический процесс обогащения магнетито-
вых кварцитов на первой стадии, что помогает оптимизировать процесс обога-
щения магнетитовых кварцитов и положительно отразится на качестве концен-
трата на выходе. 
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЖЕСТОВ 
Белик В.А., Николенко К.Ю., Проценко В.В. 

д.т.н., профессор, зав.кафедры ИС, директор ИКС, Антощук С.Г. 
Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 

 
В отличии от стандартных средств ввода информации таких как мышь, 

клавиатура, планшет и т.д., средства ввода основанные на зрительном воспри-
ятии и взаимодействии с жестами более удобны, и естественны для человека. 
Для компьютеров написаны различные приложения, которые используют для 
интерактивных развлечений и управления компьютером, интерфейсы, в основе 
которых лежат методы распознавания и отслеживания жестов. Данные методы 
очень популярны благодаря тому, что не требуют специализированного обору-
дования и больших вычислительных затрат. Единственное обязательное требо-
вание к системе распознавания и отслеживания жестов – наличие камеры.  

Существует множество методов для распознавания и отслеживания, но они 
не представлены в форме готовой для реализации в программном продукте. 
Корпорация INTEL попыталась решить эту проблему создав open-source проект 
под названием OpenCV [1]. OpenCV – библиотека, в которой содержится  мно-
жество алгоритмов для компьютерного зрения, обработки изображений, чис-
ленных алгоритмов и др. Цель данной библиотеки – создать универсальный ин-
терфейс для создания приложений в области интеллектуальной обработки и 
компьютерного зрения. При использовании данной библиотеки перед програм-
мистом стоит сложная задача выбора рациональных алгоритмов для построения 
конкретного приложения.  

В данной работе решена задача построения системы распознавания и от-
слеживания жестов с использованием стандартных функций библиотеки 
OpenCV. Для ее решения проведен анализ возможностей данной библиотеки 
для реализации отдельных этапов данной системы. Проведенный анализ анало-
гов позволил сформировать следующий алгоритм работы системы:  определе-
ние движения; нахождение объекта; выделение отдельных характеристик объ-
екта;  слежение за объектом;  распознавание жестов. 

Для определения движения используем разницу между текущим и преды-
дущим кадром, если разница меньше допустимого порога, то начинается обра-
ботка. 

На этапе нахождения объекта необходимо найти и локализовать объект на 
изображении. Выделение объектов телесного цвета происходит в цветовом 
пространстве YCrCb. Для нахождения объектов в этом пространстве использу-
ем стандартную функцию OpenCV – cvInRange [2], которая вырезает объекты 
из изображения, не входящие в диапазон между минимальным и максимальным 
значением телесного оттенка. Для уменьшения помех и подчеркивания конту-
ров объектов используем стандартные морфологические операции cvErode, 
cvDilate. Выделяем контуры объектов, используя функцию cvFindContours. Для 
более удобного и простого описания контура используем аппроксимацию кон-
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тура на основе функции cvApproxPoly. Интересующий нас объект находим пу-
тем сравнения рассчитанных конвексных дефектов (cvConvexityDefects) кон-
вексной области (cvConvexHull2) описанного контура  с эталоном. 

Выделение отдельных характеристик объекта необходимо для простоты 
слежения за объектом. Получив контур объекта используем метод моментов 
(моменты Хью) для расчета признаков выделенного объекта по описанию кон-
тура. Для обеспечения инвариантности к масштабу и повороту объекта исполь-
зованы моменты Хью (cvMoments) 7-го и выше порядка.  Для определения ста-
тистической похожести полученных признаков выделенного объекта с базой 
эталонных описаний объектов использована метрика Махаланобиса 
(cvMahalanobis).  

Слежение за объектом осуществляется методом шаблонов движения [3]. 
Для формирования истории движения и добавления описания контура исполь-
зуется функция cvUpdateMotionHistory. Расчет градиента перемещения объекта 
осуществляется функцией cvCalcMotionGradient, сегментирование области 
движения — cvSegmentMotion.  

Распознавание различных жестов объекта во время движения осуществля-
ется методом Скрытых Моделей Маркова. Для этого использована функция 
cvHMM, которая рассчитывает вероятность совпадения между эталонным дви-
жением текущего объекта с текущим движением силуэта которое соответствует 
определенному жесту. 

На базе выбранных выше функций библиотеки OpenCV реализована сис-
тема распознавания и отслеживания жестов. Проведено исследование данной 
системы на 10 различных жестах рук, которые выполнялись 12 людьми. Ре-
зультаты показали, что вероятность правильного распознания жестов составила  
около 85%. Преимуществом использования возможностей библиотеки OpenCV 
для построения данной системы является ее гибкость, возможность работы на 
разных операционных системах, небольшие вычислительные затраты, возмож-
ность реализации на разных языках программирования. Разработанная система 
распознавания и отслеживания жестов может быть использована для различных 
прикладных областей, таких как медицинская реабилитация, интерактивные 
интерфейсы, виртуальная реальность. Для расширения функциональных воз-
можностей необходимо расширить набор эталонных жестов. 
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В последние два десятилетия идея учета и минимизации неопределенности 

в задачах проектирования энергопреобразующих систем становится все более 
актуальной. Наиболее общепринятое понимание неопределенности как случай-
ного события привело к появлению подходов, использующих теории вероятно-
стей и случайных процессов. Однако, применение вероятностных методов со-
провождается серьезными трудностями при их практической реализации. Су-
ществуют и другие модели неопределенности, которые не связаны с концепци-
ей случайности, а отражают неполноту наших знаний об изучаемом объекте и 
его взаимодействии с окружающей средой.  

В данной работе разрабатывается многокритериальный подход, учиты-
вающий неопределенность целей, как следствие неполноты наших знаний о ре-
акции окружающей среды на функционирование энергопреобразующих систем. 
Предполагается, что целевые функции – эксергетический к.п.д. и чистая при-
быль  наряду с экологическими ограничениями в условиях неопределенности 
различной природы могут быть представлены нечеткими множествами. Гло-
бальный критерий сбалансированности К – это векторный критерий, компонен-
тами которого наряду с энергетическими, экономическими и экологическими 
критериями, являются и социально-политические факторы.  

Проблема термоэкономической оптимизации рассмотрена как проблема 
нечеткого нелинейного программирования с n несовместимыми критериями 
(например, экономическим и термодинамическим), m – переменными управле-
ния и k нелинейными ограничениями: найти 

 
Optimize  K [Kth(Х), Kec(Х)]                                              (1)  

при условии  
Ci ≡ GLi ≤  Gi (X) ≤ GUi , i = 1,2,…, k                                      (2) 

 
xLi ≤  xi ≤ xUi , i = 1,2,…, m                                               (3) 

 
где Kth(Х), Kec(Х) представляют нечеткие локальные критерии термодинамиче-
ской и экономической эффективности; Х (x1, x2, …, xm) – вектор искомых пере-
менных управления; GLi , GUi - нижний и верхний пределы ограничений Gi (X,), 
соответственно, и xLi ≤≤≤≤  xi ≤≤≤≤ xUi - нижняя и верхняя границы для искомых пере-
менных управления. 
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В данной работе предлагается следующая последовательность шагов при-
нятия решения в нечетком термоэкономическом анализе энергопреобразующих 
систем. 

� Определение области оптимальности по Парето (или области компро-
мисса) - XP , в которой достигается согласованное решение конфликта 
между критериями с противоположными интересами; 

� Представление критериев и ограничений в форме нечетких множеств 
для отображения неструктурированных ситуаций (т.н. процедура «раз-
мывания» критериев); 

� Неформальный выбор схемы свертки для перехода от векторного кри-
терия K [Kth(Х), Kec(Х)] к скалярной комбинации Kth(Х) и Kec(Х); 

� Оценка окончательного вектора Xopt∈∈∈∈ XP , минимизирующего нечеткие 
источники неопределенности. 

В области Парето не существует единственного оптимального решения, а 
скорее набор альтернативных решений. Эти решения оптимальны в более ши-
роком смысле, т.к. никакие другие решения не являются согласованными для 
множества критериев. Оптимальность по Парето можно рассматривать как 
средство генерирования альтернатив, из которых принимающий решения мо-
жет сделать окончательный выбор. 

Окончательное решение определяли на основе модели Bellman – Zadeh [1] 
как результат пересечения всех нечетких критериев и ограничений, отображен-
ных их функциями принадлежности µ(Х): 

 
µК(Х) = µµµµКth(Х)∩ µµµµКec(Х) ∩ µµµµGi(X)), i = 1,2,…, k;     X∈∈∈∈XP                  (4) 

 
где функция принадлежности целей и ограничений выбирается линейной или 
нелинейной, в зависимости от контекста проблемы. 

Рассмотрена модель когенерационной системы Toffollo, Lazzaretto [2], для 
которой сочетание представлений об оптимальности по Парето и концепция 
нечетких множеств позволяют принимающему решения вести всеобъемлющее 
исследование энергопреобразующих систем. Метод нечеткого нелинейного ма-
тематического программирования, который пытается минимизировать все виды 
неопределенностей, – это гибкая система экономической и термодинамической 
оптимизации тепловых и холодильных систем. В этом исследовании сделана 
одна из первых попыток применения методологии многокритериального при-
нятия решений для выбора компромисса между термодинамическими и эконо-
мическими показателями применительно к локальным системам преобразова-
ния энергии. 
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Как было отмечено в Клермонтском отчете [1], “… сбор, интеграция и ана-

лиз данных больше не считаются расходными на ведение бизнеса; данные – это 
ключ к достижению эффективности и прибыльности бизнеса. В результате бы-
стро развивается индустрия, поддерживающая анализ данных”. 

Действительно, современные информационные технологии широко при-
меняются во всех сферах жизни человека. Рост их популярности приводит к 
увеличению объемов обмена информацией, а также к усложнению организации 
средств хранения и доступа к данным.  

Более детально, рассмотрев саму сущность получаемых данных D, можно 
определить, что они зависят от источника данных I и применяемых технологий 
доступа к данным T. То есть { }ITD ,= . В свою очередь технологии доступа 
можно выразить как множество методов взаимодействия с данными ( )iF , но для 
этого необходимо выделить подмножество данных { }nii ,,K , принадлежащее 
множеству I. Таким образом, модель примет следующий вид ( ){ }IiFD ,= . 

С каждым днем растет и количество пользователей информационных сис-
тем. Различный уровень технических знаний, сфера деятельности и профессия 
обуславливают разные требования к типу запрашиваемых данных. Релевант-
ность ответа на запросы пользователей к хранимым данным должна зависеть от 
пользователя и от контекста. Решением данной проблемы является зависимость 
предоставляемых данных от профиля пользователя. Для персонализации требу-
ется среда для накопления и использования соответствующих метаданных [2]. 
Это, в свою очередь, ставит задачу создания промежуточного слоя представле-
ния данных между уровнем хранения и пользовательским уровнем. На рис. 1 
представлена упрощенная схема доступа к данным с использованием техноло-
гий индивидуализации. 

Согласно представленной схеме, данные, получаемые с использованием 
технологий индивидуализации доступа, будут иметь вид { }TTID ′=′ ,, , где T ′  – 
технологии индивидуализации доступа к данным. При этом T ′  имеет следую-
щие составляющие ( ) ( ){ }mFpFMPT ,,,=′ , где P – представление хранимых дан-
ных, M – множество метаданных, ( )pF  – методы работы с представлениями 
хранимых данных, ( )mF  – методы работы с метаданными. Таким образом, рас-
сматриваемая модель примет вид ( ) ( ) ( ){ }mFpFiFMPID ,,,,,=′ . 

В свою очередь, необходимо учитывать, что современные информацион-
ные технологии динамично развиваются и велика вероятноть того, что со вре-
менем, применяемые в информационной системе технологии доступа к данным 
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будут меняться. Поэтому, для большей реалистичности модели, необходимо 
учесть зависимость методов доступа к данным и метаданным от времени. С 
учетом временного показателя мы получаем, что ( )tiFT ,=  и 

( ) ( ) ( ){ }tmFtpFMtPT ,,,,,=′ . Окончательная модель примет вид  
( ) ( ) ( ) ( ){ }tmFtpFtiFMtPID ,,,,,,,,=′ . 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия пользователя с информационным простран-
ством с применением технологий индивидуализации доступа к хранимым 

данным 
 

Проанализировав полученную кортэжную модель, можно сделать вывод, 
что важным направлением в исследовании технологий индивидуализации дос-
тупа к данным, хранимым в информационной системе, является максимальная 
универсализация технологии хранения данных и метаданных, обеспечивающих 
максимальную гибкость информационной системы. К сожалению, универсаль-
ность представления данных может отразиться на скорости доступа к ним. Та-
ким образом, важно учитывать баланс скорости доступа к данным и универ-
сальности их представления.  
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Современный уровень технического прогресса характеризуется создани-
ем и функционированием сложных технических систем (СТС). Сейчас все чаще 
при поиске оптимального решения в сложных технических системах приходит-
ся решать неформализованные задачи - с множеством вариантов, среди кото-
рых и ведется поиск необходимого. При решении сложных оптимизационных 
задач управления в СТС основной целью является поиск «лучшего» решения по 
сравнению с полученным ранее или заданным в качестве начального. Это свя-
зано с тем, что для сложной системы часто нужно найти хоть какое-нибудь 
удовлетворительное решение, а проблема достижения оптимума отходит на 
второй план [1]. 

Классические градиентные методы оптимизации благодаря своей детер-
минированности непригодны для поиска глобального экстремума многоходо-
вой целевой функции, но имеют большую скорость нахождения локальных экс-
тремумов [2]. Эволюционные методы имеют элементы случайности, поэтому 
значительно более пригодные для поиска всех экстремумов как локальных, так 
и глобального, хотя и не гарантируют полного успеха. Но недетерминирован-
ность в генетических алгоритмах приводит к значительно большему времени 
вычислений (но гораздо меньшему, чем в случае прямого перебора) [3].  

Для преодоления этих недостатков предлагается объединить стохастиче-
ские признаки эволюционных стратегий и детерминированность градиентных 
методов. Основная идея метода - это применение градиентных направлений це-
левой функции в точках родительской пары для оценки их пригодности к скре-
щиванию и определения координат точки-потомка. 

Предложенный подход представляет собой сочетание градиентных и не-
прерывных генетических алгоритмов и позволяет избежать недостатков обоих 
методов. 

Его суть состоит в применении градиентной процедуры скрещивания.  
Рассмотрим двумерный случай (рис. 1). 

1. На пространстве поиска выбирают равномерную сетку начальных зна-
чений параметров (нулевое "поколение" точек) в количестве равном N. Для 
этих точек рассчитывают градиенты. 

2. Следующее поколение точек находят по парным "скрещиванием" гра-
диентов. Для двумерного случая этим поколением будет пересечение двух лу-
чей, исходящих из каждой пары точек по направлениям градиентов. 

3. Количество пересечений будет равно C2
N. Из них сразу исключают 

точки за пределами диапазона поиска, точки, возникшей на пересечении гради-
ентных прямых в направлениях, противоположных градиентам, а также близко 
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расположеных точек (заменяют на одну). Численность следующего поколения 
выбирают из оставшихся точек, а также из предыдущего поколения. Общее ко-
личество нового поколения не должно превышать N. Выбор точек следующего 
поколения происходит на основе приоритетов. 

4. На каждой итерации (на каждом поколении) для лучших "представите-
лей" применяют обычные градиентные методы поиска экстремумов. 

 
Рис.1. Процедура градиентного скрещивания 

Этот подход также позволяет получить неравномерную сетку значений 
целевой функции, похожую на сетку с адаптивным шагом, поскольку для каж-
дого поколения вычисляется значение целевой функции как критерия "жизне-
способности" точки. 

 Было предложено сочетание градиентного и генетического алгорит-
мов. Это позволило нивелировать недостатки каждого из них: сложность нахо-
ждения глобального экстремума для градиентного алгоритма и большое время 
вычислений при генетическом алгоритме. Предложенный метод имеет такие 
преимущества: возможность найти все экстремумы и значительно повысить 
скорость их нахождения.  
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У теперішній час на підприємствах експлуатація електроустаткування, а 
особливо електродвигунів має наступні особливості: 

• парк електродвигунів споживає від 40 до 70 % виробленої чи спожитої 
електроенергії[1]; 

• технічний стан та надійність роботи може суттєво вплинути на рівень ви-
конання планів підприємства, пов’язаного з простоями, а разом з цим на 
його прибуток; 

• високий рівень пошкоджуваності електрообладнання, за статистикою 
становить 20-25 % від загальної кількості[1]; 

• існує дві основні тенденції управління обладнанням: фокусування на фа-
ктичному виході з ладу – ремонт по факту поломки, фокусування на на-
дійності обладнання – моніторинг роботи електродвигунів, тобто не че-
каючи  повного виходу з ладу, робити профілактику обладнання на основі 
отриманих результатів діагностики. 

Найпоширенішими методами діагностики електродвигунів є: 
• вібраційний спосіб оцінки технічного стану електродвигуна, за яким ре-

єструють та аналізують сигнал, який створює вібрація приладу[2]; 
• спосіб моделювання, який включає в себе етап розробки комп’ютерної 

моделі двигуна, з’єднання з устаткуванням за допомогою великої кілько-
сті датчиків. За отриманими даними робочих сигналів двигуна обчислю-
ється рівняння стану у часі, яке у свою чергу порівнюється із рішенням 
моделі, і на основі різниць рішень визначається, чи є несправність у дви-
гуні[2]; 

• спектр-струменевий аналіз, спосіб діагностики двигунів та пов’язаних з 
ними механічних приладів, у яких протягом заданого інтервалу часу від-
бувається запис значень струмів, які споживає двигун. З отриманих зна-
чень виділяють характерні частоти для даного електродвигуна, перетво-
рюють отриманий сигнал з аналогової форми у цифрову, а потім здійс-
нюють спектральний аналіз із отриманого сигналу та порівняння значень 
амплітуд на характерних частотах з рівнем сигналу на електромережі[2]. 

Спектр-струменевий аналіз є найбільш оптимальним, тому що він дозволяє 
досліджувати двигун не тільки безпосередньо під’єднавшись до нього (1 та 2 
способи), а й під’єднавшись до системи  живлення. При спектр-струменевому 
аналізі найчастіше використовують пряме перетворення Фур’є, для отримання, 
наприклад, амплітудно-частотної характеристики електродвигуна, навіть у реа-
льному часі[3]. 
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Задачі ідентифікації та діагностики електродвигунів відносяться до задач 
класифікації, коли визначається приналежність вхідного набору даних з декіль-
кох раніше відомих класів електродвигунів, або типів несправностей. Серед іс-
нуючих засобів класифікації даних достатньо поширеними є нейронні мережі, 
які характеризуються гарною стійкістю до шумів, прийнятним часом навчання, 
адаптованістю. 

У загальному випадку, процес ідентифікації електродвигуна має наступний 
вигляд (див. рис.1): 

 
Рис. 1. Структурна схема процесу ідентифікації двигуна 

Аналоговий сигнал від електродвигуна (значення струмів), перетворюється 
на цифровий за допомогою аналого-цифрового перетворювача, після чого від-
бувається програмний процес ідентифікації. Процес ідентифікації відбувається 
з використанням апарату багатошарових нейромереж, яка запам’ятовує харак-
терний «слід» електродвигуна, який він залишає в електромережі у процесі сво-
єї роботи. У процесі ідентифікації електродвигунів вхідний сигнал після пере-
творення Фур’є подається в якості вхідної тестової вибірки у нейронну мережу 
і порівнюється із результатом на виході. 

На основі даного методу було розроблено програмний засіб для ідентифі-
кації електродвигунів потужністю до 200 Вт, з використанням апарату багато-
шарових нейромереж. Приклад роботи програми представлено на рис.2.  

 
Рис. 2. Спектрограма одночасно ввімкнених двох двигунів 

 
Як видно із рис.2, два зовсім однакових двигуни показують різні спектро-

грами, як у значенні амплітуд (для двигуна №1=-41dB та №2=-55dB відповід-
но), так і у значенні цих амплітуд на різних частотах. На основі спектрограми, 
зображеної на рисунку 6, можна побачити, що ці значення зберігаються. Отже, 
на основі даних спектрограм можна чітко ідентифікувати наявність у електро-
мережі того чи іншого двигуна, або їх усіх одночасно. 
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Історія дослідження штучних нейронних мереж (ШНМ) нараховує вже 

близько 50 років. За цей час число публікацій, присвячених ШНМ, і 
повідомлень про створення прикладних систем з використанням ШНМ зростає. 
Були знайдені і досліджені ряд плідних нейромережевих архітектур (мережі 
прямого розповсюдження з прошарками, мережі зі зворотними зв'язками, АРТ 
мережі і т.д.). 

Предметна область нейронних мереж лежить на перетині багатьох наук. Її 
коріння сягає нейробіології, математики, статистики, фізики, науки про 
комп'ютери та інженерію. 

Існують три загальні парадигми навчання ШНМ: "з вчителем", "без вчите-
ля" (самонавчання) і змішана. У першому випадку нейромережа має у своєму 
розпорядженні правильні відповіді (виходи мережі) на кожен вхідний приклад. 
Ваги налаштовуються так, щоб мережа виробляла відповіді як можна більш 
близькі до відомих правильних відповідей. Навчання без вчителя не вимагає 
знання правильних відповідей на кожен приклад навчальної вибірки. У цьому 
випадку розкривається внутрішня структура даних та кореляція між зразками в 
навчальній множині, що дозволяє розподілити зразки по категоріях. При 
змішаному навчанні частина ваг визначається за допомогою навчання зі вчите-
лем, у той час як інша визначається за допомогою самонавчання. 

Нова хвиля інтересу до нейронних мереж (що почалася в другій половині 
1980-х років) виникла внаслідок того, що треба було навчання на декількох 
рівнях. Алгоритми навчання нейронних мереж дозволили уникнути 
необхідності в ручному витяганні ознак при розпізнаванні рукописного тексту. 
Градієнтні алгоритми навчання нейронних мереж дозволили навчати системи 
вилучення ознак, класифікатори та контекстні процесори. 

Сьогодні, обговорення нейронних мереж відбуваються скрізь. Перспектива 
їх використання видається досить яскравою, в світлі вирішення нетрадиційних 
проблем і є ключем до цілої технології. На даний час більшість розробок ней-
ронних мереж принципово працюючі, але можуть існувати процесорні обме-
ження. Дослідження скеровані на програмні та апаратні реалізації нейромереж. 

Характерною особливістю розвитку сучасної науки про ШНМ є вивчення 
перспективності різноманітних гібридних підходів. 

Під гібридною інтелектуальною системою(ГІС) прийнято розуміти систе-
му, в якій для вирішення завдання використовується більш за один метод іміта-
ції інтелектуальної діяльності людини. ГІС — це сукупність:  

� аналітичних моделей;  
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� експертних систем;  
� штучних нейронних мереж;  
� нечітких систем;  
� генетичних алгоритмів;  
� імітаційних статистичних моделей. 

Міждисциплінарний напрям «гібридні інтелектуальні системи» об'єднує 
учених і фахівців, що досліджують застосовність не одного, а декілька методів, 
як правило, з різних класів, до вирішення завдань управління і проектування. 

У літературі найчастіше використовуються варіанти комбінування можли-
востей нейронних мереж з наступними підходами: 

1. Теорія нечітких множин і нечіткого прийняття рішення. [1] 
2. Мережі Петрі. З їхньою здатністю моделювати системи з дискретним 

станом. [2] 
3. Група алгоритмів із загальною назвою "еволюційні алгоритми". Серед 

них найбільш відомі генетичні алгоритми і мурашині алгоритми. [3] 
Практичне використання ШНМ (у тому числі і гібридних) затрудненно че-

рез кілька істотних проблем. Найчастіше згадується проблема локального 
мінімуму. Спостерігаємим результатом цих проблем часто є погана здатність до 
навчання мережі. 

Вирішення цієї проблеми може полягати у правильному підборі ряду 
параметрів, що характеризують нейронну мережу: кількість шарів, кількість 
нейронів у шарах, коефіцієнти навчання і т.д. Не завжди теорія ШНМ  надає 
нам ефективних засобів для визначення цих параметрів. 

У зв'язку з цим процес нейромережевого дослідження в деякій мірі схожий 
на метод проб і помилок. У такій ситуації зазвичай є розробка програмних 
засобів, що полегшують реалізацію таких експериментів. 

Таким чином реалізація поставленого завдання виглядає як розробка набо-
ру програмних компонентів, що відповідають різним концепціям ШНМ. Важ-
ливою особливістю таких компонент є їх властивість бути інтегрованими один 
з одним і з створюваними в майбутньому компонентами. 

Заявлені властивості програмних компонентів висловлюють високі вимоги 
до архітектури їхньої програмної реалізації. 

Основною проблемою при цьому є забезпечення високого ступеня 
універсальності «елементів, що мають бути інтегровані в систему». 
Вирішенням цієї проблеми є розробка різноманітних типів, сполучуваність 
яких реалізується на основі добре продуманої системи інтерфейсів і абстракт-
них класів. 
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Ускорение изменений в окружающей среде, возрастание конкуренции за 

ресурсы, широкая доступность современных технологий, а также ряд других 
факторов привели к резкому возрастанию значения стратегического управления 
персоналом организации. Практика бизнеса показала, что не существует стра-
тегии, единой для всех компаний. В то же время есть ряд основополагающих 
моментов, которые позволяют использовать обобщенные принципы разработки 
и внедрения стратегического управления (СУ) [1].  

Наука и практика выработали инструментарий (методы) изучения состоя-
ния действующей и разрабатываемой системы управления персоналом. К таким 
методам относятся: системный и экономический анализ, метод сравнений, ди-
намический метод, метод структуризации целей, экспертно-аналитический ме-
тод, метод функционально-стоимостного анализа, метод главных компонент и 
др. [2]. Анализ данных методов, проведенный в работе, показал, что наиболее 
эффективным для разработки и анализа типовой модели автоматизированной 
системы стратегического управления персоналом (АССУП) организации явля-
ется системный подход, который ориентируется на раскрытие системы управ-
ления в целом и составляющих её компонентов. 

АССУП организации, как и любая система управления, должна состоять из 
объекта и органа (субъекта) управления. В качестве объекта управления в ней 
предлагается использовать не классическое понятие «персонал организации», а 
понятие «трудовой потенциал». Следовательно, в качестве объекта СУ предла-
гается рассматривать: «содержательные» характеристики персонала (знания, 
способности, социальный статус, нормы поведения и ценности, профессио-
нально-квалификационные, иерархические и демографические структуры); 
технологии управления персоналом (технологии реализации трудового потен-
циала, воспроизводства и развития персонала). В совокупности они и образуют 
трудовой потенциал организации. 

Основными компонентами трудового потенциала работника, которые мо-
гут быть измерены, а, следовательно, учтены, проконтролированы, проанализи-
рованы, спланированы и отрегулированы, являются: психофизиологическая со-
ставляющая: состояние здоровья, работоспособность, способности человека и 
др.; социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное поло-
жение и др.; квалификационная составляющая: уровень образования, интел-
лект, творческие способности, профессионализм и др.; личностная составляю-
щая: дисциплинированность, активность, ценностные ориентации, нравствен-
ность и др.  
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Предлагается использовать следующие методы измерения трудового по-
тенциала: количественная оценка; балльная оценка; объемная величина трудо-
вого потенциала [2]. Количественная оценка производится, как правило, лишь в 
отношении таких характеристик, как пол, возраст, стаж, уровень образования. 
Балльная оценка применяется в отношении показателей, характеризующих здо-
ровье, интеллектуальный, творческий потенциал. Объемную величину трудово-
го потенциала можно устанавливать через совокупный фонд рабочего времени, 
выраженный в человеко-часах.  

В качестве субъекта СУ выступает: линейный управленческий персонал, 
функциональный аппарат (служба стратегического управления персоналом). 
Субъект стратегического управления персоналом имеет: цель G ; модель объек-
та управления M  (это знание объекта); ограничения ресурсов, методов, знаний 
L; состояние внешней среды W  (что существенно при осуществлении стратеги-
ческого управления персоналом). Вектор управляющих воздействий может 
быть представлен как ],,,),([ WLMGtYFU δ= , где )()()( tYtYtY ж −=δ , )(* tY  – 
состояние объекта управления, измеренное органом управления; )( tY ж

 – же-
лаемый результат, конечное состояние объекта управления. 

Исходя из сущности целей управления персоналом, его результат должен 
иметь, как минимум, два измерения – экономическое и социальное.  

Используя классификацию систем управления с позиций кибернетического 
подхода, в работе показано, что система, в связи с тем, что её объектом и субъ-
ектом является коллектив людей, деятельность которых происходит в рамках 
быстро меняющихся параметров внешней среды, является сложной, слабо-
структурированной (не поддается адекватному аналитическому описанию) и 
имеет вероятностный характер функционирования.  

Для компенсации влияния на систему управления возмущений предлагае-
мая модель предусматривает наличие механизма обратной связи, при этом ре-
гулятор с обратной связью осуществляет компенсацию возмущений не только 
определённого вида, но и любых возмущений. 

В рамках предложенной и проанализированной в работе модели АССУП 
организации рассмотрены соотношения человеческого и машинного факторов. 
При рассмотрении процесса управления по элементам (планирование, органи-
зация, регулирование, контроль и учет) показано, что определенная часть этих 
функций выполняется автоматизированным способом (рутинные, повторяю-
щиеся учетно-плановые, повторяющиеся проектные и другие операции). При 
этом доля машинных операций постоянно растет.  
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Задачей современного кадрового агентства является подбор квалифициро-
ванных сотрудников на предприятие, так как правильный выбор работника по-
зволяет повысить производительность и прибыль компании. Основой для вы-
бора оптимального сотрудника является его резюме. 

Резюме пишется обычно в произвольной форме, поэтому для автоматизи-
рованного  отбора сотрудников по заданным критериям требуется преобразо-
вать резюме каждого сотрудника в запись в базе данных. При этом возникают 
задачи поиска и отождествления данных в текстовом документе. Целью разра-
ботки информационной технологии является создание системы автоматизиро-
ванного чтения документа-резюме с элементами искусственного интеллекта. 

Для хранения правил отбора информации необходима база знаний [1], ко-
торая предоставляет механизмы для хранения и изменения знаний системы. 
Количество правил анализа резюме не превышает нескольких сотен (поскольку 
класс задач системы сводится к анализу только одного вида документа), поэто-
му целесообразно использование продукционной модели представления знания. 
Знания системы можно представить в виде причинно-следственной связи меж-
ду условиями и действиями: ЕСЛИ (условие) ТО (действие) ИНАЧЕ (действие) 
[2].  

База знаний системы представляет собой базу данных особого рода, в ко-
торой хранятся факты, и следствия которые происходят, когда факты согласу-
ются с условием в блоке ЕСЛИ. Таким образом, формируется дерево решений, 
и процесс логического вывода производится сверху – вниз, т.е. при известном 
факте, определяется необходимое следствие. 

База данных о сотрудниках может содержать следующие поля: ФИО, воз-
раст, e-mail, телефон, опыт работы, языки программирования и т.д. Исходя из 
этого, первой задачей системы является поиск информации для базы данных в 
тексте резюме. Например, для нахождения информации об электронной почте 
могут быть использованы следующие правила: 

1. Электронный адрес находится после слова «e-mail»; 
2. Электронный адрес - слово, в котором присутствует символ «@». 

 Поскольку резюме обычно пишется в произвольной форме, возможны си-
туации, когда в нескольких разных резюме одна и та же информация может 
представляться по-разному, например, в разделе «Языки программирования», 
язык Visual Basic может быть записан как: VB, VB.Net, Visual Basic 6.0. По-
скольку информацию необходимо привести к одному виду, второй задачей сис-
темы  является отождествление данных. Для этого необходимо хранить в базе 
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знаний наборы синонимов и значений (т.н. словари), к которым необходимо 
приводить тождественные по смыслу синонимы. 
 Таким образом, приложение должно содержать следующие элементы: 

1. База данных о сотрудниках; 
2. База знаний для поиска информации; 
3. Словари для отождествления данных; 
4. Механизм для чтения документов; 
5. Механизм для обучения системы. 

 Приложение, содержащее вышеописанные элементы реализовано на плат-
форме Microsoft Visual Studio .NET 4.0. с использованием СУБД Microsoft Ac-
cess. Система Resume  предназначена для автоматизированного решения при-
кладной задачи отбора сотрудников по заданным критериям, которая зачастую 
стоит перед работниками кадровых агентств.  
 Следует отметить, что систему Resume можно отнести к классу интеллек-
туальных систем. Это можно сделать на основании следующих признаков: 

1. Система предназначена для решения высокоразмерных задач; 
2. Система имеет средства для хранения знаний и механизмы для манипу-

лирования ними; 
3. Система способна к обучению. 

В настоящее время приложение содержит 90 правил в базе знаний для по-
иска информации и словари до 15 синонимов. Также ведется исследование эф-
фективности работы созданной системы, поскольку это необходимо для опре-
деления и повышения качества полученных решений. Качество работы можно 
определить на основании следующей формулы: 

%100*
п

а

кол

кол
К = , 

где кола  - количество верно проанализированных резюме, колп  - количество 
всех резюме, прочитанных системой. Для интеллектуальной системы качество 
решения задачи должно достигать 80%. Основной путь к повышению точности 
решений – добавление новых правил поиска информации о сотруднике в базу 
знаний и расширение словарей синонимов, т.е. обучение системы.  
 Использование предложенной технологии позволит повысить эффектив-
ность работы кадрового агентства, избавив рекрутеров от рутинных операций 
заполнения базы данных и отбора сотрудников и увеличить количество резюме, 
обрабатываемых кадровым агентством. 
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З кожним роком збільшується кількість систем з використанням  голосово-
го управління, яке все частіше використовується як у побуті, так і у 
промисловості, починаючи від мобільних телефонів, замків і закінчуючи 
автомобілями, верстатами і т.д. 

Одним з найважливіших завдань, що вирішуються при ідентифікації мов-
них команд, є вибір вектора ознак таким, щоб він давав необхідну 
інформативність мовного сигналу. Середній час вимови досліджуваних слів - 
0,75 -1,25 с. Аналіз мовного сигналу проводиться зазвичай на відрізках часу 
довжиною 20-30 мс [1], звідки випливає, що при розбитті мовного сигналу на 
проміжки довжиною 25 мс кожен їх загальна кількість складе 40 ± 10. З огляду 
на такий розкид, доцільно перейти до системи похідних ознак. 

У даній роботі проведено дослідження мовних сигналів з метою форму-
вання вектора інформативних ознак для їх подальшого аналізу за допомогою 
нейронної мережі. Існують різні методи аналізу мовних сигналів, 
найпоширеніші з них - вейвлет-перетворення [2] і перетворення Фур'є [1].   

 
    а)               б) 

Рис. 1.  Осцилограма мовного сигналу «Вперед» (а) та його вейвлет-
перетворення з використанням вейвлета Добеши db4 (б) 

 
У роботі для отримання характеристик сигналу запропоновано використо-

вувати одномірне вейвлет-перетворення. На рис. 1 зображено осцилограму 
мовного сигналу «Вперед» та результат його вейвлет-перетворення. Аналіз 
вихідної осцилограми мовного сигналу викликає певні труднощі. Для отриман-
ня ознак виконується вейвлет-перетворення другого рівня розкладання з вико-
ристанням вейвлета Добеши db4. У ході дослідження було використано також 
більш простий вейвлет Хаара, але використання вейвлету Хаара приводить до 
втрати багатьох ознак сигналу. У ході дослідження були проаналізовані інші 
рівні розкладання, але вони дали менш інформативні результати (1-й рівень 
розкладання дав багато побічних сплесків, а 3-й і більш високі рівні розкладан-
ня - значно згладили результати перетворення). 
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Використовуючи одержані вейвлет-перетворення сигналу, виділяються 
максимальні значення сплесків і відповідні їм відліки. Для ідентифікації мов-
них сигналів доцільно використовувати систему ознак на базі усереднених ха-
рактеристик вейвлет-перетворення, що відповідають різним відрізкам часу сиг-
налу, що аналізується [3]. Використання характеристик, отриманих з виконано-
го по всій довжині сигналу вейвлет-перетворення, не дає достатньо точних 
результатів, тому що сигнал є нестаціонарним. Для того, щоб отримати більш 
конкретизовані ознаки, необхідно розбивати мовний сигнал на сегменти (бло-
ки), та отримувати усереднені характеристики на кожному з блоків. 

Для отримання ознак і подальшої класифікації мовних сигналів був вико-
ристаний наступний алгоритм: сигнал розбивається на відрізки довжиною 32мс, 
для кожного відрізка виконується вейвлет-перетворення, визначаються 5 
найбільших піків і запам'ятовуються їх відліки. Далі проводиться нормалізація 
виділених відліків на кожному з відрізків щодо найменшого відліку. Після про-
ведення нормалізації  сигналу він розбивається на сегменти довжиною 32мс. 
Далі кількість сегментів розбивається на 4 рівні частини (у випадку, якщо за-
гальна кількість сегментів сигналу не ділиться на 4 без залишку, то масив 
сегментів доповнюється нульовими сегментами). Після розбиття аналізованої 
області на 4 частини знаходяться усереднені характеристики кожної з частин. 
Найменші значення нормалізованих відліків видаляються, тому що дорівнюють 
одиницям і не є інформативними. У результаті кожен мовний сигнал 
характеризується сімнадцятьма ознаками (по 4 ознаки на кожну з частин і за-
гальна кількість аналізованих частин мовного сигналу). 

Для оцінки даного алгоритму була взята предметна область «Мовне керу-
вання автомобілем» з системою команд: «Вперед», «Назад», «Ліворуч», «Пра-
воруч», «Стоп». Як еталони команд були взяті по 5 звукозаписів кожної коман-
ди. Для перевірки якості системи ознак були знайдені центри класів і 
максимальні відстані від них до об’єктів цього ж класу та мінімальні відстані 
між об’єктами інших класів та еталоном даного класу. У результаті проведено-
го дослідження було з'ясовано, що відстані між класами в 4 - 5 разів більші, ніж 
відстані в рамках одного класу, і це дозволяє побудувати класифікатор, наприк-
лад, на основі нейронної мережі.  

У результаті класифікації експериментально були обрані еталони для 
кожної команди (по п'ять еталонів на кожну команду). Далі було наговорено по 
10 разів кожну команду (разом 50 мовних сигналів). Серед них: правильно 
розпізнаних - 42 (84%), нерозпізнаних - 5 (10%), розпізнаних неправильно - 3 
(6%). 
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В настоящее время решение задачи разработки учебных курсов не форма-
лизовано и выполняется на основе опыта авторов этих курсов. В результате, в 
решении всегда присутствует субъективизм, отрицательно влияющий на каче-
ство разработанных курсов. В связи с этим, необходимым является построение 
информационно-аналитической системы, позволяющей автоматизировать про-
цесс анализа качества учебных курсов. 

Целью данной работы является формализация и автоматизация процесса 
анализа декомпозиций учебных курсов для повышения их качества. 

 
Математическая модель структуры учебного материала 
Каждый концепт учебного курса характеризуется своим контекстом. На 

основе контекстов можно идентифицировать парные связи между концептами, 
что позволяет ввести в рассмотрение более сложную конструкцию — ассоциа-
тивную карту [1]. Следует отметить, что на основании ассоциативной карты 
можно проводить количественную оценку декомпозиции учебного курса. 

В [2] показано, что для анализа качества декомпозиции учебного курса мо-
гут быть использованы три метрики — связность декомпозиции, сцепление де-
композиции и коэффициент декомпозиции. Установлено, что наилучшим вари-
антом декомпозиции является тот, которому соответствует меньший коэффи-
циент декомпозиции. 

 
Алгоритм построения декомпозиции 
Декомпозиция учебного курса, соответствующая малому значению коэф-

фициента декомпозиции, приводит к получению учебных модулей, которые, с 
одной стороны, достаточно целостны, а с другой, — достаточно самостоятель-
ны. Такой декомпозиции соответствует разбиение ассоциативной карты на 
компоненты сильной связности [3]. Для эффективного поиска компонент силь-
ной связности обычно используют алгоритм Косарайю, позволяющий выпол-
нить эту операцию за линейное время и память. Однако этот алгоритм рассчи-
тан на поиск компонент сильной связности только на ориентированном графе.  

Для построения декомпозиции по компонентам сильной связности на ас-
социативной карте курса (смешанном графе) на основе алгоритма Косарайю 
нами был разработан алгоритм, описание которого приведено в [4]. 

 
Информационная система 
Информационная система анализа качества учебных курсов Acube предна-

значена для решения ряда аналитических задач, а именно анализа качества мо-
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дели предметной области, анализа декомпозиций и построения траектории обу-
чения для учебного курса.  

Модуль анализа декомпозиций реализован на основе описанных выше 
метрик. На данный момент кроме построения декомпозиции по компонентам 
сильной связности, в системе реализованы построения декомпозиции по учеб-
ным целям, по главным концептам, по содержательным модулям и по лекциям. 

Декомпозиция по учебным целям приводит к разбиению курса на учебные 
модули, которые образуют концепты, имеющие одинаковые цели; по главным 
концептам — на учебные модули, которые образуют концепты первого уровня 
и их потомки; по содержательным модулям — на учебные модули, которые со-
ответствуют требованиям стандартов подготовки бакалавров. 

Апробация работы модуля анализа декомпозиций выполнялась на основе 
дисциплин учебного плана подготовки бакалавров «Программной инженерии». 
Результаты апробации показали, что лучшей декомпозицией является декомпо-
зиция по сильным компонентам. Анализ качества декомпозиции по остальным 
четырём принципам показал, что чем меньшими являются учебные компонен-
ты, тем хуже по соотношению показателей сцепления и связности является по-
лученная декомпозиция. 

 
Выводы 
В результате выполнения данной работы разработан программный модуль 

информационной системы анализа качества учебных курсов Acube, реализую-
щий методы построения и анализа качества декомпозиций учебного курса на 
основе ассоциативной карты этого курса. 

Совместное использование предложенных методов выполнения декомпо-
зиции учебного курса и системы Acube позволяет повысить качество процесса 
обучения. Различные варианты декомпозиции одного и того же курса могут 
быть проанализированы, и в результате этого разработчик курса может выбрать 
наиболее качественную альтернативу. 
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Технологические особенности современных производственных комплек-

сов вынуждают системы управления качеством и сертификации работать в ре-
жиме on-line, что предъявляет жесткие временные ограничения на методы сбо-
ра информации, обработки и построения диагностического пространства при-
знаков наблюдаемого объекта или явления. 

Лучший результат при построении информативного признакового про-
странства дает метод полного перебора всех комбинаций признаков. Однако, 
при этом с ростом числа признаков, резко возрастает количество их комбина-
ций (N=2n-1, где n-количество диагностических признаков); и, несмотря на 
стремительный рост производительности современных ЭВМ, очень трудно по-
лучить приемлемую точность за разумный интервал времени. 

До недавнего прошлого считалось, что получить решение на отдельном 
компьютере при количестве признаков более тридцати практически невозмож-
но. Так, если оценивать информативность сочетаний диагностических призна-
ков методом статистических решений, то на обработку одной комбинации тре-
буется около 25 миллионов инструкций микропроцессора. 

В то же время эффективным методом решения задачи исследования ин-
формативности диагностических признаков может стать технология распарал-
леливания вычислений внутри локальной сети. Для реализации параллельных 
вычислений разумно использовать стандартные средства ОС Linuх, так как в 
любой Linux-системе большая часть вопросов технического характера уже ре-
шена. К этим вопросам можно отнести утилиты запуска программ на удаленной 
ЭВМ, а также средства обмена файлами. 

Кроме того, в случае, когда Linux система, является основной для данного 
рабочего места, можно проводить вычисления на заднем фоне. При этом поль-
зователь системы не заметит дополнительной  загрузки. С учетом, того, что до 
90% времени современных ЭВМ тратится впустую, такой подход кажется 
весьма эффективным. 

Разрабатываемый программный комплекс, реализующий идею 
распараллеливания вычислений должен быть легко развертываемым, гибким и 
легким в конфигурации. Структура алгоритма полного перебора, взятого в 
основу исследования информативности диагностических признаков позволяет 
разделить процесс поиска решений на две функционально независимые части, а 
именно: построение списка комбинаций; исследование информативности 
каждой комбинации. 
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Анализ алгоритма полного перебора диагностических признаков выборки 
позволяет разделить задачу на два модуля. Первый модуль (серверная подпро-
грамма) – формирование всех возможных комбинаций признаков по принципу 
полного перебора, второй (клиентская подпрограмма) – оценка информативно-
сти каждого набора. Такой подход позволяет разделить список всех комбина-
ций признаков, полученный на сервере, между клиентскими ЭВМ, а при отра-
ботке модуля клиентами – собрать на сервере файл результатов. 

Для того чтобы кластер был легко наращиваемым, клиентские машины 
загружают ОС по сети. После загрузки ядра, в процессе инициализации систе-
мы осуществляется подключение основных файловых систем сервера. Этот шаг 
производится с помощью Сетевой Файловой Системы (NFS). Такой подход 
обеспечит легкость администрирования системы, независимость от операцион-
ной системы, установленной на клиентской машине и экономию средств на 
приобретении аппаратного обеспечения узлов кластера. 

Принимая во внимание тот факт, что большая часть доступных ЭВМ ра-
ботает под управлением ОС Windows, была разработана следующая динамиче-
ская структура. Сервер – Linux машина, снабжена большим объемом дискового 
пространства и является единственной системой, на которой обязательно дол-
жен быть установлен Unix клон. Остальные рабочие станции загружаются по 
сети с использованием загрузочного диска. Такой подход значительно облегча-
ет процедуру администрирования кластера. 

После загрузки ядра с накопителя на гибком магнитном диске, с того же 
диска распаковывается сжатый образ корневой файловой системы. После ини-
циализации сетевого интерфейса, производится подключение экспортируемых 
файловых систем с сервера. Затем осуществляется запуск программы расчета 
информативности признаков. Исходные данные и результаты физически распо-
лагаются на сервере. 
Полученный кластер использовался для исследования информативности 19 
диагностических признаков в задаче диагностики стадий заболевания 
пародонта. Результаты наглядно демонстрируют преимущества в скорости счёта 
при использовании предлагаемого алгоритма параллельных вычислений. Для 
увеличения производительности распределённой вычислительной системы 
достаточно увеличить количество клиентов: время, затраченное на решение 
задачи кластером из двух рабочих станций, составляет 1 час 50 минут, а среднее 
время работы рабочих станций по отдельности составляет 3 часа 20 минут. 
Таким образом, решение задачи в кластере из двух рабочих станций сокращает 
время решения задачи по сравнению с одной рабочей станцией в 1,8 раза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛЕЙ ВОЛЬТЕРРА ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ 
Масри М.М., Назаренко Ю.Н., 

к.т.н., доцент каф. КСУ Павленко В.Д. 
Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА   

 
Методы математического моделирования и эксперимент являются основ-

ными средствами исследования сложных нелинейных динамических систем, 
для  описания которых в последнее время широко используются интегросте-
пенные ряды Вольтерра (РВ) [1, 2]. Задача идентификации системы – построе-
ния модели в виде РВ, заключается в определении многомерных весовых функ-
ций – ядер Вольтера (ЯВ) на основе экспериментальных  исследований системы 
вход–выход.  

Идентификация по сути своей относится к обратным задачам, при решении 
которых возникают серьезные трудности вычислительного плана, обусловлен-
ные некорректностью постановки задачи. Получаемые решения оказываются 
неустойчивыми к погрешностям исходных данных – измерений откликов иден-
тифицируемой системы. Кроме того при использовании моделей в виде РВ воз-
никает проблема разделения отклика исследуемой нелинейной системы на пар-
циальные составляющие, соответствующие отдельным членам РВ, поскольку 
измеряется суммарный отклик на тестовый сигнал [2]. 

В работе рассматриваются три метода детерминированной идентификации 
нелинейных динамических систем в виде РВ во временной области: компенса-
ционный метод [3]; метод идентификации, основанный на дифференцировании 
откликов по параметру амплитуде – интерполяционный [4] и метод идентифи-
кации, основанный на составлении линейных комбинаций откликов – аппрок-
симационный [2]. В качестве тестовых сигналов используются нерегулярные 
последовательности импульсов.  

Целью данного исследования является сравнительный анализ этих методов 
по точности и помехоустойчивости получаемых оценок многомерых ЯВ. 

Анализ эффективности указанных методов идентификации и реализующих 
их вычислительных алгоритмов осуществляется с помощью компьютерного 
моделирования в системе Matlab–Simulink на тестовом объекте, для которого 
были получены аналитические выражения для ЯВ. Последние используются 
при исследованиях в качестве эталона. 

Для оценки погрешностей экспериментального определения сечений ЯВ 
используется критерий процентной нормированной среднеквадратичной ошиб-
ки (ПНСКО): 

∑
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где k – количество отчетов на интервале времени наблюдения,  wt  – эталонные 
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значения ЯВ, tŵ  – значения оценки ЯВ, полученные в результате обработки 
экспериментальных данных (откликов системы) в дискретные моменты време-
ни t. 

В табл. 1 приведены значения минимальных ПНСКО (εп), полученных при 
идентификации ЯВ с помощью исследуемых методов [2–4], и значения соот-
ветствующих оптимальных амплитуд (A). Здесь N – порядок аппроксимацион-
ной модели, m – количество узлов интерполяции, i – число идентификационных 
экспериментов, s – количество математических операций. 

 
Таблица 1. – Погрешности идентификации ЯВ 2–го порядка 

Минимальные ПНСКО  (%) и оптимальные амплитуды (A) 
при погрешности измерений (%)  

Без применения 
вейвлет–фильтрации 

С применением 
 вейвлет –фильтрации 

Параметры мето-
дов 

идентификации 
N и m 

 
 
i 

 
 
s 

1% A 3% A 5% A 1% 3% 5% 
Метод [3] 

 
2 4 44.0 20 66.5 60 77.1 70 30.1 43.7 53.7 

N Метод [2] 
2 2 4 12.6 30 25.9 50 37.0 71 10.8 15.0 18.3 
3 3 6 11.9 30 24.5 50 33.5 71 9.08 13.3 16.9 
4 4 8 15.7 55 40.3 75 63.3 83 11.2 18.1 24.5 
5 5 10 15.2 55 38.0 75 58.7 83 11.1 17.0 22.7 
6 6 12 18.7 70 50.4 80 80.5 87 11.9 20.5 29.3 
m Метод [4] 
2 2 5 13.0 34 26.3 45 37.5 53 10.9 15.5 19.2 
4 4 9 14.7 72 36.5 79 58.1 80 11.2 16.8 23.6 
6 6 11 19.6 84 54.1 86 88.1 87 11.6 20.8 31.5 
8  8 12 25.6 86 77.3 90 126.0 91 13.1 25.1 44.0 

 

Вывод. Наибольшей точностью и помехоустойчивостью обладает интерпо-
ляционный метод (4), наименее точным из предложенных методов детермини-
рованной идентификации является компенсационный (3). Применение вейвлет–
фильтрации позволяет уменьшить ПНСКО идентификации в 1,5–3 раза.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ЗАЕМЩИКА БАНКА 
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к.т.н., доцент каф. ЭКИТ Арсирий Е.А. 

Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 
 

В настоящее время одной из основных проблем в украинском банковском 
ритейле является низкая доходность кредитных операций. Доля просроченной 
задолженности  в украинских банках составляет около 11,95% от общей суммы 
выданных кредитов, что на 10% больше нормального процента не возврата 
кредита для развивающихся стран [1]. Увеличение доходности кредитных опе-
раций непосредственно связано с повышением точности и скорости  принятия 
решения о выдаче кредита на основании оценки  риска кредитования. Для 
оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика 
банка, под которой понимается желание, соединенное с возможностью свое-
временно погасить выданное обязательство [2]. В зависимости от классифи-
кации клиента по группам риска  по кредитоспособности банк принимает ре-
шение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и процен-
ты следует устанавливать. В мировой практике оценка кредитоспособности за-
емщика  банка (КЗБ) производится на основании субъективного заключения 
экспертов (кредитных инспекторов) или/ и с помощью автоматизированных 
скоринговых систем (рис.1). Точность кредитного скоринга (англ. "scoring" - 
подсчёт баллов), являющегося частью системы анализа КЗБ, зависит от опреде-
ления скоринговой карты (Scoring card), которая представляет набор признаков 
(возраст, доход, профессия, стаж работы, наличие имущества и т.д.) заемщика и 
соответствующих весовых коэффициентов, выраженных в баллах..  В зависи-
мости от величины набранных скоринг-баллов рассчитывается максимальная 
сумма кредита, которую банк готов предоставить заемщику [3]. В процессе по-
строения скоринговой карты необходимо определить набор признаков заемщи-
ка, величины весовых коэффициентов, которые должны соответствовать каж-
дому признаку, а также размер интегрального показателя (score) как порога для 
принятия решений о выдаче кредита. Решение этих задач возможно на основе 
применения моделей и методов интеллектуального анализа данных (ИАД), т.к. 
связано с обработкой больших объемов сложно структурированных, разнород-
ных и априорно зависимых данных. В терминах ИАД задача кредитного ско-
ринга сводится к задаче  классификации заемщиков из обучающей выборки  на 
«достойных» (creditworthy) и недостойных (creditunworthy) кредита на основе 
правил построенных с помощью статистических методов (линейная и логисти-
ческая регрессия) и машинного обучения (деревья решений и нейронные сети).  
В системе интеллектуального анализа КЗБ автоматизированы следующие про-
цедуры обработки кредитной анкеты: ввод анкетных данных и предварительная 
оценка электронной анкеты на незаполненность полей, несоответствие шабло-
ну, неадекватность введенных данных и т.д.;  прескоринг – проверка заемщика  
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по «стоп-факторам» (возраст, платежеспособность); проверка заемщика работ-
никами службы безопасности банка (СББ) в «стоп-листах» банка (среди клиен-
тов, которые пытались обмануть сотрудников банка); кредитный скоринг; ана-
лиз кредитной истории заемщика в бюро кредитных историй (БКИ) с формиро-
ванием стандартного кредитного отчета, содержащего информацию о денеж-
ных обязательствах  заемщика и его финансовой дисциплине. 

 
Рис.  1. Схема интеллектуального анализа кредитоспособности  

заемщика банка 
Интеллектуальный анализ КЗБ позволит сократить время рассмотрения 

кредитной анкеты, сократить количество рутинных ручных операций, выпол-
няемых кредитным специалистом, выполнять обработку кредитной анкеты  в 
рамках единой системы, стандартизовать процедуру проверки анкеты, исклю-
чив возможность совершения ошибки за счет человеческого фактора, снизить 
риск утечки информации по непубличным правилам выдачи кредита.  
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Куликова Е. Б. 

ассистент кафедры КСМ, Гошадзе М. Э. 
Донецкий национальный технический университет, УКРАИНА 

 
Программный пакет Adobe PageMaker известна в мире как надежная про-

грамма, позволяющая решать многие сложные задачи, но существует ряд недо-
статков: неполноценная работа с таблицами, узкий спектр работы с изображе-
ниями, градиентными заливками, отсутствие специальных эффектов однако 
сказывались на работе. Седьмая версия стала последней разработкой и в даль-
нейшем она будет развиваться как один из офисных пакетов.  

InDesign существенно превосходит PageMaker: создание таблиц не пред-
ставляет никакой сложности – соответствующее меню находится в основном 
окне программы. Существенно расширены опции импорта и экспорта файлов и 
поддерживается большинство существующих форматов. Градиентные заливки 
текста и графики, создание полупрозрачных графических элементов, создание 
теней к объектам, любые их трансформации, сохранение подготовленных до-
кументов электронном виде и, в частности, в формате PDF для размещения в 
интернете и совместимости с другими платформами компьютеров – это далеко 
не полный перечень возможностей InDesign. Благодаря им она сейчас успешно 
конкурирует с QuarkXPress и широко используется как крупными издательски-
ми фирмами, так и небольшими предприятиями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

Рис.  1. Традиционная архитектура приложения (А),  
архитектура InDesign (Б) 

Архитектура InDesign изображена на рис. 1 (Б). Она лишена недостатков 
традиционной. Все компоненты программы, включая ядро, являются подклю-
чаемыми модулями. Модули могут в соответствии с регламентированным ин-
терфейсом взаимодействовать между собой и использовать отдельные функции 
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друг друга. Это дает множество преимуществ разработчикам, а в конечном сче-
те и пользователям программы. Для того чтобы исправить какие-либо ошибки, 
разработчикам достаточно заменить модуль, в котором они обнаружены. Столь 
же проста процедура обновления программы. Если разработчики реализовали 
какую-либо новую функцию, им не нужно переписывать многие фрагменты 
приложения, достаточно оформить функцию в виде подключаемого модуля. 

Композиция в графическом дизайне играет крайне важную роль. Первое, 
на что обращают внимание, глядя на графическую рекламу - это цветовое ре-
шение и расположение элементов [1]. Если данное расположение выполнено 
гармонично и в соответствии с основными принципами графического дизайна - 
изображение будет эффективно передавать заложенную в него информацию. 

К какому бы виду графического дизайна не относился тот или иной про-
дукт,  принципы графического дизайна будут для них общими. И грамотное по-
строение композиции в графическом дизайне - одна из самых востребованных 
основных задач [2]. 

Средствами графического дизайна создаются визуальные сообщения самой 
разной сложности и назначения. Подготовка информационных сообщений ме-
тодами графического дизайна производится с помощью графических образов. 
На их основе вырабатываются представления о каком-либо объекте, явлении 
или процессе реального мира. Графические образы, скомпонованные в единое 
целое, должны подталкивать зрителя к тем умозаключениям, которые нужны 
создателю информационного сообщения [3].  

Наиболее популярными из средств графического дизайна на сегодняшний 
день является программный пакет InDesign. InDesign – это оптимальная среда 
как для новичков, изучающих программы верстки и обработки текстов на кур-
сах и в университетах, так и экспертов, постоянно стремящихся улучшить сред-
ства разработок. 

Сильная сторона InDesign заключена и в интеграции с другими компонен-
тами издательской платформы Adobe. Photoshop, Illustrator и InDesign значи-
тельно похожи по внешнему виду, организации меню, виду палитр и их назна-
чению, что не сразу можно идентифицировать, какое из приложений перед 
пользователем. Внешнее сходство интерфейса делает параллельную работу с 
приложениями исключительно удобной и легкой. Кроме того, это экономит 
много времени на освоение каждого следующего из них. Если известно как ра-
ботает палитра Layers или Colors в Photoshop, то не затруднительно будет разо-
браться в InDesign. 
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Актуальность решаемой задачи не вызывает сомнения, поскольку приня-
тие оптимальных решений свойственно в любой сфере деятельности человека. 
Для этого разработано достаточное количество способов и методов. Дискретная 
оптимизация, как достаточно новая наука, занимает достойное место в научных 
исследованиях и в прикладной сфере. Поэтому работа в данной области, на мой 
взгляд, будет иметь полезные результаты и приведет лишь к положительным 
результатам.  

Особенности дискретных проблем, а именно конечность вариантов реше-
ния, позволила разработать множество комбинаторных методов оптимизации. 
Главное место среди них занимает метод ветвей и границ. Однако скорость 
сходимости алгоритмов метода не всегда устраивает пользователя. Сам метод, 
достаточно хорошо справляется с поставленными задачами в ЦЛП. В частности 
учитывая ряд моментов позволяющих эффективно работать с возникающими 
задачами.   

Метод ветвей и границ содержит три основных момента: 
� процедуру оценивания множества вариантов;  
� процедуру разбиения множества на подмножество; 
� признак оптимальности, позволяющий уменьшить количество переби-

раемых вариантов.  
Признак оптимальности базируется на оценках множества вариантов ре-

шения. Точность получения этих оценок предопределяет скорость сходимости 
алгоритмов метода. Довольно распространенным подходом оценивания являет-
ся расширение множества вариантов и доведения задачи до значительно упро-
щенной задачи, решение которой не имеет большой вычислительной сложно-
сти. 
В основе метода ветвей и границ лежит следующая идея (для задачи минимиза-
ции): если нижняя граница для подобласти A дерева поиска больше, чем верх-
няя граница какой-либо ранее просмотренной подобласти B, то A может быть 
исключена из дальнейшего рассмотрения (правило отсева).  Минимальную из 
полученных верхних оценок, записывают в глобальную переменную m.  

Любой узел дерева поиска, нижняя граница которого больше значения m, 
может быть исключен из дальнейшего рассмотрения. 

Немаловажной процедурой сходимости алгоритмов является и процедура 
разбиения множества вариантов на более мелкие подмножества, среди которых 
ведется поиск оптимального решения. Хорошо известной процедурой ветвле-
ния является реализация идеи последовательного построения решения, заклю-
чающаяся в последовательной конкретизации компонент вектора решения. 
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Алгоритмы, которые реализуют метод ветвей и границ, в основном разли-
чаются способами ветвления. Алгоритм Балаша, является приближенным для 
решения задач ЦЛП. Сравнительная характеристика таких подходов еще не вы-
полнялась, поэтому проанализировать и дать оценку сходимости пока не выда-
валось возможным.  

Данная работа посвящена экспериментальному  исследованию влияния 
способа последовательности конкретизации компонент вектора решений. Ме-
тод Балаша, известный как метод одностороннего ветвления, содержит подход 
к выбору компоненты, которая должна конкретизировать раньше других ком-
понент. Другими словами устанавливать “очередь“ компонент. Возможна и 
другая обычная очередность конкретизации, заключающаяся в порядке выбора 
компоненты согласно ее номеру в векторе решений. 

Оценка влияния способа конкретизации переменных уже приводилось. 
Целью разработки является проведение анализа работы алгоритмов с односто-
ронним ветвлением и двухсторонним, в которых основу составляет процедура 
ветвления. 

Сравнительная характеристика алгоритмов метода ветвей и границ с одно-
сторонним и двухсторонним ветвлением позволит предопределить процедуру 
выбора алгоритма для решения прикладных задач имеющих определенную 
структуру в моделях; а также позволит значительно ускорить процедуру реше-
ния поставленной задачи, что в свою очередь позволит оптимизировать выде-
ленное на конкретную задачу время.  

Другими словами, при решении поставленных задач можно будет безоши-
бочно подобрать алгоритм решения, который в свою очередь позволит избавить 
пользователя от излишней работы и значительно быстрее достигнуть желаемо-
го результата.  
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Застосування комп’ютерів у наукових дослідженнях є необхідною умовою 

вивчення складних систем. Традиційна методологія взаємозв’язку теорії і екс-
перименту повинна бути доповнена принципами комп’ютерного моделювання. 
Ця нова ефективна процедура дає можливість цілісно вивчати поведінку най-
складніших систем як природних, так і створюваних для перевірки теоретичних 
гіпотез. Методами комп’ютерного моделювання користуються фахівці практи-
чно всіх галузей та областей науки і техніки, оскільки з їх допомогою можна 
прогнозувати і навіть імітувати явища, події або проектовані предмети із зазда-
легідь заданими параметрами [1]. Одним із головних напрямків розвитку еко-
номіки, науки та техніки є впровадження засобів інформатики та автоматизації 
у різні галузі суспільного життя, зокрема і в будівництво архітектурних споруд. 
Інтенсивний розвиток комп’ютеризації на стадії проектування будівництва не-
можливий без застосування ефективних систем автоматизованого проектування 
(САПР) та наукових методів аналізу і оптимізації отриманих моделей, оскільки 
це дозволяє добитися кращого розуміння створюваного, наочно продемонстру-
вати бажану структуру, що допоможе уникнути помилок на етапі безпосеред-
нього будівництва будинку. 

Є різні підходи до створення проектів будинків засобами сучасних САПР. 
Ми розглянемо 3D моделювання, яке дозволяє не тільки створити, але й удо-
сконалити складний виріб, випробувати його в середовищі віртуальної реально-
сті. При цьому відбувається значна економія коштів, оскільки всі аспекти зов-
нішнього вигляду та практичної зручності оцінюються на комп’ютерних, а не 
натурних моделях [2].  

Розглянемо декілька популярних систем автоматизованого проектування, в 
основі яких лежить саме тривимірне моделювання – це Autodesk AutoCAD, 
Graficsoft ArchiCAD, Revit Architecture, 3D MAX Studio.  

Інструменти роботи з довільними формами Autodesk AutoCAD дозволяють 
створювати і аналізувати складні тривимірні об'єкти, формування і зміна яких 
здійснюються простим перетяганням поверхонь, граней і вершин. Надається 
можливість розробляти фізичні макети проектів через спеціалізовані служби 
3D-друку або персональний 3D-принтер. Інструменти спрощеної тривимірної 
навігації: «видовий куб» дозволяє перемикатися між стандартними та ізометри-
чними видами. Інструмент «аніматор руху» надає доступ до іменованих видів, 
збережених в поточному кресленні й організованих в категорії анімованих по-
слідовностей. Його можна застосовувати як при створенні презентації проекту 
(анімовані ролики), так і для навігації. 
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В програмі Revit Architecture реалізована можливість працювати з різними 
вимірами, вносити зміни під час розробки проекту, редагувати основні будіве-
льні компоненти, а також готувати робочі креслення на основі 3D моделей бу-
дівель. Використання цієї програми дозволяє скоротити витрати часу і засобів, 
виконувати проекти з урахуванням екологічних вимог завдяки наявності функ-
цій аналізу матеріалів, складання відомості матеріалів, розрахунку положення 
сонця та інсоляції. Дані інформаційної моделі будівлі дозволять точно виконати 
розрахунок конструкції, перевірку колізій, а потім і самі будівельні роботи. 

В системі 3D MAX Studio надаються широкі можливості створення різно-
манітних за формою і складністю тривимірних комп’ютерних моделей об’єктів 
навколишнього світу з використанням різноманітних технік і механізмів. Вико-
ристовується для архітектурного і промислового дизайну. Предмети можна під-
дати анімації, наприклад, подивитися, як відкриватимуться вікна і двері і як бу-
де при цьому змінюватися освітлення простору [2]. 

САПР Graficsoft ArchiCAD дозволяє користувачеві працювати зі звичними 
для нього будівельними конструкціями: балками, стінами, вікнами, перекрит-
тями тощо. Кожен з цих об'єктів включає інформацію, яка повністю визначає 
його властивості, що дає можливість створювати специфікації об’єктів проекту 
в автоматизованому режимі. Робота ведеться в основному на планах поверхів, 
де визначається планування проекту (включаючи прилеглу територію. У будь-
який момент з вікна плану поверху можна перемкнутися у вікно відображення 
об’ємної моделі будівлі і подивитися результати проектування. 

Засобами Graficsoft ArchiCAD 12 було реалізовано модель житлового бу-
динку, що складається з таких рівнів як фундамент, підвал, перший поверх, 
другий поверх, дах. Задано розміщення, матеріали та тип вікон, дверей, внутрі-
шніх стін, сходів, перекриття тощо. Це дозволить майбутнім мешканцям у всіх 
подробицях уявити собі готовий продукт та внести зміни з мінімальними мате-
ріальними затратами [3]. 

Отже, в даній роботі ми проаналізували чотири сучасних системи автома-
тизованого проектування – Autodesk AutoCAD, Revit Architecture, 3D MAX 
Studio, Graficsoft ArchiCAD. За допомогою однієї з них переглянули можливос-
ті архітектурного проектування, яке дозволяє наочно продемонстрували струк-
туру майбутнього будинку, склад матеріалів тощо. 
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При решении задач управления в реальном времени часто возникает необ-

ходимость быстрого вычисления функциональных зависимостей с помощью 
суперпозиции двухместных операций. Для этого требуется выполнять последо-
вательности зависимых по данным операций, которые нельзя распараллелить 
на уровне алгоритмов обработки машинных слов. Эффективным способом ус-
корения вычислений является применение неавтономного режима выполнения 
операций с использованием цепочки операционных устройств (ОУ) [1]. На ка-
ждом шаге вычислений в ОУ вводится по одному разряду операндов, и с за-
держкой на небольшое число шагов р формируется один разряд результата, на-
чиная со старших разрядов. Для представления операндов и результата в ОУ 
используется избыточная система счисления (например, симметричная двоич-
ная система с цифрами {-1, 0, 1} [2]). В этом случае выполнение каждой после-
дующей операции начинается не после завершения выполнения предыдущей, а 
сразу же после получения первого (старшего) разряда результата этой опера-
ции. В связи с этим зависимые операции выполняются в режиме частичного со-
вмещения, что создает предпосылки для уменьшения общего времени вычисле-
ний по сравнению с ОУ параллельного типа. 

Известные методы и средства выполнения операций в неавтономном ре-
жиме предназначены для обработки чисел, представленных в форме с фиксиро-
ванной запятой. Это приводит к следующим недостаткам: существенно ограни-
чивается диапазон представления чисел, накапливается погрешность при вы-
полнении последовательности операций из-за отбрасывания младших разрядов.  

Рассмотрим возможность устранения указанных недостатков при реализа-
ции неавтономных вычислений с плавающей запятой на примере операции 
сложения (вычитания). 

Будем считать, что числа с плавающей запятой имеют вид MkX P= , где 
порядок P – целое число, а мантисса M  находится в пределах max

1 MMk <≤− . 

Значение maxM определяется основанием системы счисления и диапазоном 
изменения значений цифр.  

Пусть мантисса числа X представлена в форме ∑
=
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диться в пределах 
1

2
0

−
<≤

k

g
M . Влево нормализация может быть нарушена на 

один разряд, а вправо – на все n разрядов. 
Учитывая диапазоны изменения чисел, рассмотрим алгоритмы выполнения 

операции. Считаем, что вычислительный модуль содержит блоки для обработ-
ки мантисс и порядков, которые взаимодействуют между собой. Цифры ман-
тисс принимаются в модуль из предыдущего модуля, начиная со старших раз-
рядов, и поразрядно выдаются в последующий. Порядки операндов могут при-
ниматься и передаваться в неизбыточном представлении. 

Алгоритм операции сложения (вычитания)  XYZ += . 
До получения n  разрядов мантиссы результата выполнять циклы: 
1. Принять порядки xP  и yP . 

2. Получить предварительный порядок результата 1),max( += yxz PPP  и 

разность порядков minmax PPP −=∆ . 
3. Пока 0≠∆P , принять цифру операнда с большим порядком и 0 в каче-

стве цифры другого операнда. Выполнить 1: −∆=∆ PP . В последующих циклах 
(при 0=∆P ) принять цифры обоих слагаемых. Сформировать цифру мантиссы 
результата iz . 

4. Если 0≠iz , то выдать ее в качестве цифры результата. В противном 
случае скорректировать порядок 1: −= zz PP , цифру iz  не выдавать. 

5. После первой ненулевой цифры результата выдать окончательный поря-
док zP . 

Возможность переполнения разрядной сетки учитывается в п. 2 добавле-
нием единицы. Нормализацию результата обеспечивает п. 4.  

Таким образом, применение формы представления чисел с плавающей за-
пятой расширяет диапазон представления чисел по сравнению с фиксированной 
запятой. Если для записи порядка используется m разрядов, а для записи ман-
тиссы – n разрядов, то число в системе с основанием k  может находиться в 

пределах  
1

111

−
<≤ −−+−

k

g
kXkk

mkmk . 

При одинаковой длине разрядной сетки обеспечивается повышение точно-
сти неавтономных вычислений по сравнению с фиксированной запятой. 
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Коммерческий учет нефти является одной из приоритетных задач, как для 
транспортирующей компании, так и для нефтедобывающих предприятий. Тер-
риториально распределенные системы широко применяются в нефтедобываю-
щих и нефтеперерабатывающих компаниях, в которых оборудование удалено 
от контрольных центров на десятки и сотни километров. Решению задач реали-
зации сложных территориально распределённых систем сбора данных и управ-
ления препятствуют многочисленные трудности, такие как: несовместимость 
локальных систем, вопросы организации передачи данных, проблемы масшта-
бируемости, проблемы совместимости разнородного оборудования и про-
граммного обеспечения. Построение специализированной масштабной системы 
с полной или частичной заменой существующих АСУТП и решением комму-
никационных задач — зачастую возможно лишь при неограниченном бюджете 
проекта.  

Для решения данных проблем была разработана технология OPC. OPC — 
набор спецификаций стандартов. OPC DA описывает набор функций обмена 
данными в реальном времени с ПЛК, РСУ и другими устройствами. Для сбора, 
обработки, отображения и архивирования информации об объекте управления 
используется программный пакет SCADA. OPC-интерфейс допускает различ-
ные варианты обмена: получение сырых данных с физических устройств, из 
распределенной системы управления или из любого приложения (рис.1). 

 
Рис. 1. Варианты обмена SCADA-систем с приложениями и физическими 

устройствами через OPC-интерфейс 
 

Полезность применения OPC с точки зрения интеграции достаточно про-
зрачна и вытекает из самой сути OPC. Это стандарт на интерфейс обмена дан-
ными с оборудованием. Первое преимущество — если заменяется какой-нибудь 
компонент, то нет нужды корректировать другое ПО, так как даже при замене 
драйвера поверх него работает OPC. Второе — если необходимо добавить в 
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систему новые программы, нет необходимости предусматривать в них драйве-
ры устройств, кроме OPC-клиента.  

Наиболее критичными параметрами в системах сбора данных и управле-
ния в реальном времени является время передачи данных и команд между уз-
лами, а также надежность передачи данных. Структуру территориально распре-
деленной системы можно представить в виде графа (рис.2). Задача заключается 
в построении такого графа, где будет исключена возможность потери связи с 
ЭВМ в случае проблем с каналом передачи и минимизирована задержка про-
хождения данных в канале связи. 

 
Рис. 2. Граф упрощенной структуры системы 

 
Узлы графа: S – OPC-сервера, P – АСУТП, DB – сервера баз данных,   D – 

диспетчера. Ребра графа – каналы связи. Ребра, находящиеся на одном уровне 
представляют собой дублирование каналов связи. Важной задачей, при реали-
зации территориально распределённой системы также является расчет надеж-
ности и отказоустойчивости системы в целом. Для системы типа “k из n” (k – 
основное оборудование; m = n - k – резервное оборудование; n = k + m – общее 
число оборудования) функция вероятности безотказной работы системы имеет 
вид: 

( ) ( ) ( )( )i
e

in
e

m

i

in
n tRtRCtR −= −

=

−∑ 1
0

; 
( ) !!

!

iin

n
C in

n −
=− , 

где ( )tRe – вероятность безотказной работы оборудования системы. 
Таким образом, имея единый стандарт OPC, мы можем реализовать терри-

ториально распределенную систему, обладающую необходимой производи-
тельностью, надежностью и масштабируемостью. Определив оптимальную 
структуру системы и рассчитав требуемую надежность, мы можем на ~20% 
уменьшить время передачи и на 10-15% увеличить надежность, не увеличив 
существенно бюджет проекта.  
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Частину (50-80%) розробки цифрових приладів займає процес тестування 

та діагностики. Ймовірність появи бракованих пристроїв дуже велика, тому ви-
никає необхідність в розробці та модернізації тестових приладів, зокрема алго-
ритмів генерації тестів. 

Виділяють два загальних види тестів – детерміновані та ймовірнісні. До 
детермінованих тестів відносять алгоритм на основі d-перепадів, FAN-
алгоритм, PODEM-алгоритм. Детерміновані тести найбільш трудомісткі, але 
повнота покриття несправностей найбільша (70-80% усіх помилок). Забезпечу-
вана повнота тестування ймовірнісними алгоритмами варіюється випадковим 
та інколи погано передбачуваним заздалегідь чином – в одних випадках вияв-
ляється достатньою, в інших – дуже поганою. 

Головною метою дослідження є аналіз та синтез ймовірнісних та генетич-
них алгоритмів генерації тестів, насамперед псевдовипадкових алгоритмів, 
впровадження та застосування деяких прикладів генерації тестів даного типу на 
діагностичній установці «ДІАНА 4». 

Ймовірнісні методи засновані на ймовірнісної генерації тестових впливів 
згідно з певними розподілами. У разі випадкової генерації вхідних впливів 
ймовірність появи нулів та одиниць не встановлюється. У разі псевдовипадко-
вої генерації ці ймовірності задаються. Ймовірнісні методи добре автоматизу-
ються та є найменш трудомісткими. Використовуються вони, коли про об'єкти 
тестування та діагностики майже нічого невідомо, а отримання додаткової ін-
формації та побудова тестів іншими методами в рамках проекту не може бути 
здійснена. При цьому дані методи намагаються максимізувати ймовірність ви-
явлення досить серйозних помилок чи збоїв. 

У найбільш простому випадку тестові впливи генеруються абсолютно ви-
падковим чином. При більш обґрунтованому підході для побудови тестів  ро-
биться припущення про розподіл ймовірностей використання тих чи інших час-
тин об'єкту. Обґрунтованість цих припущень можна перевірити лише маючи 
профіль використання системи – фактичні данні про те, які операції та функції з 
якою частотою використовуються на практиці. Розподіл ймовірностей дій під 
час тесту формується пропорційно розподілів ймовірностей використання цих 
дій при експлуатації системи, розміром можливого збитку від помилки, викли-
каної цими діями і витратам на виправлення цих помилок. Якщо якісь з цих 
розподілів невідомі, на їх місці використовується рівномірний закон розподілу. 
Псевдовипадкові алгоритми генерації тестів використовуються в самоперевіря-
ємих пристроях або схемах built-in self-testing (BIST). Дані цифрові системи та 
пристрої є тестованими і діагностованими протягом всього періоду життя, а та-
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кож у різноманітних випадках їх використання. Необхідно визначити тест як 
одну із системних функцій, таким чином забезпечуючи здатність «самоперевір-
ки». 

Загальні методи псевдовипадкових тестів: 
- На основі лінійного зсувного регістру (LFSR). Складається з D-

тригерів та лінійних елементів АБО (можливі варіанти з елементами 
XOR). Може функціонувати як вичерпний тестовий генератор, оскіль-
ки може циклічно повторювати 2 ^ n - 1 відмінних один від одного 
станів. 

- Модульний зсувний регістр. Працює швидше зсувного регістру. 
- Зважені псевдовипадкові тести. Даний генератор дає можливість про-

грамованим шляхом встановлювати ймовірності генерації нулів і оди-
ниць, володіє високою ефективністю в області важко виявляються збо-
їв. У псевдовипадкових тестах кожен вхідний біт інформації має 50% 
ймовірності появи 0 або 1, у зважених псевдо випадкових тестах ймо-
вірності скориговані так, що тестові вектори локалізують важко вияв-
ляємі збої. 

Генетичні алгоритми є алгоритмами випадкового направленого пошуку 
для побудови оптимального рішення поставленої задачі, котрі моделюють про-
цес еволюції. Простий генетичний алгоритм використовує три наступні опера-
тори: репродукція, кросинговер-схрещування, мутація. На перших етапах гене-
тичні алгоритми використовуються для генерації тестів у комбінаційних схе-
мах. Оскільки значення на виходах залежать від зовнішніх входах схеми, а не 
від внутрішнього стану, в якості особини виступає один двійковий тестовий на-
бір. 

Дві операції схрещування: 
- Вертикальне, 
- Горизонтальне. 

Операції мутації: 
- Видалення одного вхідного вектору випадковим чином, 
- Додавання одного вхідного вектора на випадкову позицію, 
- Випадкова заміна бітів тестової послідовності. 

Результатом даного дослідження має бути декілька тестів на основі псев-
довипадкових та генетичних алгоритмів з можливістю їх застосування на діаг-
ностичній установці. 
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Промисловість – основний споживач палива, більша частина якого 

спалюється в котельних установках (КУ). Ефективність роботи котельних уста-
новок прямо залежить від наявності достовірної інформації про хід технологіч-
них процесів. Відсутність контрольно-вимірювальної апаратури, такої як газо-
аналізатор, може спричинити неефективну роботу установки, зокрема неякісне 
згорання палива [1].  

Для підтримки оптимального співвідношення «пальне-повітря», з одного 
боку, потрібно в залежності від кількості пального, що поступає, подати необ-
хідну кількість повітря в топку котла, а з другого – із заданою інтенсивністю 
видаляти з неї продукти згорання. Дане регулювання з високою точністю 
здійснюється за допомогою системи автоматичного керування КУ (з контролем 
складу димових газів).  

Газоаналітичну систему (ГС) побудуємо по принципу прямої дії з наступ-
ними функціональним вузлами: блок стабілізації вхідних параметрів (БСВП), 
вимірювальний перетворювач (ВП), пристрій обробки інформації (ПОІ). 

Проба, що забирається для аналізу газової суміші безпосередньо з димової 
труби, має велику “розкиданість” параметрів, а саме: температури, вологості, 
тиску, запиленості. Якщо подавати димовий газ з нестабілізованими парамет-
рами безпосередньо на ВП, це призведе до отримання на виході інформації про 
склад димового газу з великою похибкою. Тому у структуру ГС пропонується 
включати БСВП. БСВП повинен відповідати таким вимогам: висока швидкодія, 
ефективне та надійне очищення від механічних домішок, зменшення до необ-
хідного значення вологості суміші та тиску. 

На наступному етапі проба газу подається на ВП. Принцип роботи ВП та-
кий: ІЧ випромінювання від джерела поступає в дві розташовані поряд і парале-
льно один до одного кювети – робочу і порівняльну. Через робочу кювету про-
качується газ, який аналізується, а порівняльна кювета містить повітря, вільне 
від цього газу. Таким чином, утворюється канал порівняння. Далі пучки оптич-
ного випромінювання піддаються модуляції в  протифазі один до одного за до-
помогою обтюратора, що представляє собою диск з прорізами, який обертаєть-
ся. Потім оптичне випромінювання проходить через інтерференційний  світло-
фільтр, що має пропускну смугу, у яку потрапляє лінія поглинання газу, що 
аналізується. Далі обидва модульовані пучки за допомогою концентратора пря-
мують на піроелектричний фотоприймач. У  фотоприймачі  здійснюється  пере-
творення  потоку випромінювання в пропорційний йому за величиною змінний 
електричний сигнал (згідно закону Ламберта-Бера) і відбувається його попере-
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днє посилення. Потім сигнал підсилюється до уніфікованого значення (0-5В) в 
основному підсилювачі і поступає в ПОІ. У зв’язку з розвитком промислових 
контролерів задачі обробки вимірювальної інформації логічно проводити за їх 
допомогою, забезпечуючи спряження вихідного сигналу ВП з входом контро-
лера.  

Вимірювання концентрації газової суміші відбувається в безперервному 
режимі. Функціональна схема розробленої системи представлена на рисунку 1 
(схема ГС показана узагальнено у вигляді одноканальної, але практично систе-
ма є багатоканальною для багатокомпонентного аналізу газової суміші). 

 
Рис. 1. Функціональна схема ГС  

 
Алгоритм роботи системи представлено на рисунку 2 (на прикладі контро-

лю по компоненту O2). 

 
Рис. 2. Алгоритм роботи системи  
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МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ 
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Вступ. Екстремальні стани є найважливішою медичною проблемою, 
оскільки саме на них припадає більша частина безпосередніх причин смерті. 
Дивлячись на це є важливим вивчення етіології та патогенезу екстремальних 
станів з метою набуття чітких знань та навичок з своєчасної їх діагностики та 
терапії. Терапія екстремальних станів переважно є патогенетичною, що 
обумовлює необхідність знань механізмів розвитку окремих видів екстремаль-
них станів для адекватного їх лікування. У наш час спостерігається постійне 
зростання різних аварій та катастроф, що призводять до випадків різних видів 
шоку. Знання патогенезу шоку в цілому та його окремих видів дає змогу прово-
дити адекватну та патогенетично обґрунтовану нагальну терапію. Виникнення 
екстремального стану в деяких випадках можна не допустити, якщо лікар добре 
ознайомлений з його етіологією. Слід зазначити, що у більшості випадків 
ступінь тяжкості екстремального стану є нижчим, якщо його терапію було роз-
почато на ранніх стадіях його розвитку. 

Основна частина. Найбільш адекватною моделлю для визначення (розпі-
знавання) екстремальних умов може слугувати неочікувана зміна зовнішніх і 
(або) внутрішніх умов життєдіяльності організму [1]: температурного режиму 
середовища існування, атмосферного тиску, вологості, забезпечення людини 
киснем, артеріальний тиск,  пульс,  температура тіла людини. 

Технічне обґрунтування реалізації системи. Пріоритетними критеріями для 
системи є:  швидкодія, надійність, точність. Тому систему пропонується побу-
дувати за схемою, де кожен вимірювальний канал має свій АЦП. АЦП працю-
ють у режимі, який не потребує сигналу запуску, перетворення відбувається 
циклічно і його результат доступний в будь-який момент часу.  Головна перева-
га наведеної схеми – це її швидкодія, яка здійснюється за рахунок того, що реа-
лізовано безпосередній доступ до результатів вимірювання в будь-який момент 
часу.  

Розробка функціональної схеми системи. Систему побудуємо по принципу 
прямої дії, тобто систему, у якій всі перетворення мають один напрямок: від 
входу до виходу. Система має наступні функціональні вузли: датчики моніто-
рингу стану умов життєдіяльності людини з вбудованими підсилювачами та 
АЦП, контролер VIPA 200V, РС, пристрій відображення та пристрій керування. 
Зв'язок контролера з ЕОМ здійснюється через інтерфейс RS – 232. Функціона-
льна схема системи має вигляд:    
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Рис. 1.   Узагальнена функціональна схема системи 

 
Для реалізації системи використаємо контролер фірми VIPA серії System 

200V. Для реалізації поставленої задачі програмно використаємо програмний 
пакет WINPLC7. Програму напишемо на мові програмування Ladder Diagram 
(LAD) – мова релейно-контактних схем.  

Алгоритм роботи програми такий: з датчиків надходить змінний електрич-
ний інформаційний сигнал про умови стану організму людини. Цей сигнал у 
програмі приймається за допомогою спеціалізованого функціонального блоку 
FC 105 (Scaling analog value). Далі цей сигнал поступає на перетворювач, що 
перетворює цей сигнал у відповідний параметр в одиницях, що зручні операто-
ру (у програмі це дійсні змінні MD). Потім отримані значення порівнюються (у 
програмі за допомогою наборів компараторів) з уставками, що відповідають 
гранично допустимим нормам середовища існування людини і як наслідок ро-
биться висновок – в якій ситуації знаходиться людина (в програмі висновок ре-
алізовано за допомогою набору сигналізаторів, який приймає значення 1 – умо-
ви нормальні, 0 – екстремальні). Приклад програмної реалізації системи в зага-
льному вигляді представлено на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Програмна реалізація системи 

 
Висновок. У роботі представлена функціональна схема системи контролю 

стану людини. Перевагою наведеної схеми є те, що вона може контролювати як 
зовнішні, так і внутрішні параметри  життєдіяльності організму людини. 
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Результатом застосування методу оцінки ефективності селективного від-

ключення блоків [1] повинен бути перелік режимів роботи обчислювача, для 
яких реалізація схеми відключення невикористовуваних блоків дозволить за-
безпечити зниження енергоспоживання. Визначимо послідовність дій, що до-
зволяє реалізувати схеми відключення невикористовуваних блоків для обраних 
режимів при збереженні продуктивності. Призначенням методу є мінімізація 
параметра «енергоспоживання/продуктивність». 

Метод можна подати у вигляді наступної послідовності дій: 
1. Аналіз розподілу операцій по ступенях конвеєра. Визначення ступеней, в 

які необхідно встановити схеми відключення невикористовуваних блоків. 
Початкові дані: 
• структурна схема обчислювача, що розробляється, включаючи розподіл 

операцій по ступенях конвеєра; 
• перелік режимів роботи, для яких необхідна реалізація схем відключен-

ня невикористовуваних блоків. 
Результат: номер ступені конвеєра обчислювача, в яку потрібно включи-

ти схему відключення невикористовуваних блоків. 
2. Визначення критичного шляху, в який необхідно встановити схему від-

ключення невикористовуваних блоків. 
Початкові дані: 
• номер ступені конвеєра обчислювача, в яку потрібно встановити схему 

відключення невикористовуваних блоків; 
• тимчасовий розподіл операцій по ступенях конвеєра. 
Результат: тимчасова діаграма критичного шляху. 
3. Оцінка внеску схеми відключення невикористовуваних блоків до критич-

ного шляху. 
Початкові дані: 
• тимчасова діаграма критичного шляху; 
• структура схеми відключення невикористовуваних блоків. 
Результат: значення додаткового часу схеми відключення невикористо-

вуваних блоків, що вноситься до критичного шляху. 
4. Аналіз можливості реалізувати схему відключення невикористовува-

них блоків без зниження продуктивності в існуючому конвеєрі. 
Початкові дані: 
• тимчасова діаграма критичного шляху; 
• оцінка додаткового часу, що вноситься схемою відключення невикорис-
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товуваних блоків в критичний шлях, щодо тривалості такту. 
Результат: висновок про можливість реалізації схеми відключення неви-

користовуваних блоків без зниження продуктивності в рамках існуючого кон-
веєра. Якщо висновок позитивний, перехід до п.7 методу. Якщо ні, перехід до 
наступного пункту. 

5. Дослідження можливих варіантів оптимізації конвеєра. 
 Початкові дані: 

• структурна схема обчислювача, що розробляється з розподілом операцій 
по ступенях конвеєра; 

• номер ступені конвеєра обчислювача, в яку потрібно включити схему 
відключення неикористовуваних блоків; 

• тимчасові діаграми критичних шляхів; 
• описи структур конвеєрів існуючих процесорів. 
Результат: пропозиції по оптимізації структури конвеєра. 
6. Аналіз впливу пропозицій по оптимізації конвеєра на продуктивність з 

урахуванням заданих обмежень. 
Початкові дані: 
• пропозиції по оптимізації структури конвеєра; 
• набір обмежень, що накладаються на розробника технічними вимогами. 
Результат: висновок про доцільність реалізації пропозицій по оптимізації 

конвеєра. Якщо висновок позитивний, перехід до наступного пункту, якщо ні – 
повернення до п.3 методу. 

7. Розробка структурних і схемотехнічних рішень на основі пропозицій по 
оптимізації конвеєра, що забезпечують реалізацію схем відключення невикори-
стовуваних блоків. 

Початкові дані: 
• структура обчислювача; 
• опис режимів роботи; 
• пропозиції по оптимізації конвеєра. 
Результат: структура оптимізованого конвеєра, перелік структурних і 

схемотехнічних рішень, структурні і принципові схеми. 
Запропонований метод структурної оптимізації конвеєра команд забезпечує 

мінімізацію параметра «енергоспоживання/продуктивність». Як початкові дані 
метод використовує структуру конвеєра потокоорієнтованого обчислювача і 
набір обраних режимів роботи. Результатом застосування цього методу пови-
нна бути розробка структурних і схемотехнічних рішень, що забезпечують реа-
лізацію схем відключення невикористовуваних блоків для обраних режимів при 
збереженні продуктивності. 
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В настоящее время для обработки изображений широко используется сис-

тема компьютерной математики Matlab, в которой реализовано как неперерыв-
ное вейвлет-преобразование, так и дискретное вейвлет-преобразование, в том 
числе стационарное вейвлет-преобразование [1]. Наиболее часто стационарное 
вейвлет-преобразование используется для очистки сигналов от шума, для кон-
турной обработки изображений и т.д. Сложность вычисления стационарного 
дискретного вейвлет-преобразования составляет 0(N log N) операций в отличии 
от 0(N) стандартного дискретного вейвлет-преобразований, где N – число от-
счётов сигнала. Выбор стационарного вейвлет-преобразования обусловлен тем, 
что результат такого преобразования на каждом уровне содержит столько же 
отсчётов, сколько и входной сигнал, размер обработанного изображения такой 
же, как и исходный, что позволяет точнее выделить контур. 

В Matlab для обеспечения дискретного стационарного одномерного 
вейвлет-преобразования служит функция swt, для двумерного вейвлет-
преобразования – используют функцию swt2.  

Алгоритм стационарного одномерного вейвлет-преобразования, 
осществляемый функцией swt состоит в следующем [1]. Данный сигнал s длины 
N на первом шаге процедуры вейвлетного разложения используется для полу-
чения двух наборов коэффициентов: коэффициентов аппроксимации cA1 и де-
тализирующих коэффициентов cD1 (также длины N). Эти вектора получаются в 
результате свёртки сигнала s с фильтром низких частот  Lo_D (для аппроксима-
ции) и с фильтром высоких частот Hi_D (для детализации). Фактически исполь-
зуется обычное дискретное вейвлет-преобразование, но без операции децима-
ции. На следующем шаге действия повторяются, но в качестве анализируемого 
сигнала используются полученные ранее аппроксимирующие коэффициенты 
cA1 (это сигнал такой же длины, что и исходный s) и применяются модифици-
рованные фильтры, полученные передискретизацией фильтров, использован-
ных на предыдущем шаге с удвоенной частотой (т.е. количество коэффициен-
тов фильтров удваивается). В результате получаем cA2 и cD2 и т.д. 

Алгоритм стационарного двумерного вейвлет-преобразования изображе-
ний, осществляемый функцией swt2, аналогичен, только двумерные вейвлеты 
получаются из одномерных с помощью тензорного произведения. Этот вид 
двумерного вейвлет-преобразования приводит к декомпозиции коэффициентов 
аппроксимации на уровне j на четыре компоненты: аппроксимация на уровне 
j+1, и детализация по трём направлениям (горизонтальном, вертикальном, и 
диагональном). Последовательность получения одного уровня разложения дву-
мерного сигнала (изображения) представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Декомпозиция двумерного сигнала 

 
Применив функцию swt2, которая выполняет стационарное двумерное 

вейвлет-преобразование изображения, (в качестве примера использовали вейв-
лет sym2) получили результат, представленный на рисунке 2 (а, б, в): 

 
                  
 
                                                           а) 
 
 
 
 
 
                                                б)                     в) 

Рис. 2. Получение контура на изображении: а) исходное изображение; б) 
контур; в) стационарное дискретное вейвлет-преобразование 

 
Как видно из рисунка 2, стационарное вейвлет-преобразование осуществ-

ляет пространственное дифференцирование изображения и позволяет получить 
контур объектов на изображении, для чего достаточно сложить все три полу-
ченные детализирующие изображения. При этом необходимо учесть, что раз-
мерность изображения должна быть вида 2n ×2m, (n, m – натуральные числа), в 
противном случае будет выдано сообщение об ошибке. (Размеры изображения 
можно привести к требуемому виду, используя функцию imresize). Изложенный 
пример иллюстрирует то, что вейвлет-преобразование можно рассматривать 
как многомасштабный дифференциальный оператор [2]. Учитывая интегри-
рующие свойства вейвлет-преобразования, следует ожидать повышенной поме-
хоустойчивости такого подхода к выделению контуров. 
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Стрімкий розвиток технології виготовлення напівпровідникових елементів 
обчислювальної техніки спонукає багатьох розробників високовиробних при-
строїв до переходу від уживаного в мікропроцесорних системах алгоритмічного 
підходу до паралельних апаратних рішень. Особливу роль у цьому відіграють 
мікросхеми FPGA (field programmable gate array) — цифрові інтегральні схеми, 
утворені множиною настроюваних логічних блоків та з’єднань між ними. Вони 
посідають проміжкову ланку між простішими програмованими пристроями (та-
кі як PLA та CPLD) та спеціалізованими інтегральними схемами (application 
specific integrated circuit, ASIC), і уможливлюють невеликим інженерним това-
риствам втілювати надзвичайно складні функції без істотних одноразових ви-
трат. 

Однак при паралельному проектуванні можуть виникати значущі склад-
нощі. Передовсім, необхідно позбутися стереотипів, нав’язаних ідеологією ал-
горитму. Дуже важливо розуміти, що опис пристрою певною мовою HDL вже 
не послідовність команд, а функційний опис його паралельних складових, адже 
обчислювальний процес у даному випадку відбувається одночасно у всьому 
просторові фізичного середовища. Звичне для програми поняття змінної замі-
нено на поняття сигналу як результату обчислення окремого паралельного про-
цесу.  

На рис. 1 наведено схему логічної комірки. 
 

 
Рис. 1. Схема логічної комірки у Cyclone II 
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Не зважаючи на те, що наявні розвинуті САПР та мови HDL (як то напр., 
VHDL, Verilog та ін.) з підтримкою високого рівня абстракції дозволяють ство-
рювати проекти без достеменного знання подробиць елементної бази, ефектив-
на розробка вимагає чіткого розуміння зв’язку між зазначеними операторами 
функційного опису та фізичними синтезованими елементами (див рис. 1). На-
віть логічно еквівалентні вирази можуть призвести до різних за оптимальністю 
результатів. Це призводить до необхідності перевірки та оцінки синтезу на рівні 
регістрових передач (register transfer level, RTL). 

Застосування у логічних комірках FPGA таблиць відповідностей (lookup 
table, LUT) для втілення комбінаційної логіки вимушує звертати увагу і на те, 
що деякі вирази логічних функцій, можуть потребувати більше таблиць (а отже 
й логічних комірок) аніж ті, що мають складніший вираз. 

Особливу увагу необхідно звернути на часову відповідність описаного 
пристрою. Це стосується передовсім простих навчальних проектів, де цей крок 
оминають через те, що результат компіляції функційного опису виявляється 
майже завжди працездатним. Але це є нічим іншим як простим збігом обставин 
унаслідок простості проекту. Задання часових вимог щодо розповсюдження си-
гналу є обов’язковим, оскільки наслідки нестабільності дії пристрою неперед-
бачувані. Це пов’язано з тим, що знаряддя синтезу та розташування логічних 
елементів саме по собі не володіє даними щодо характеристик сигналу, тому 
потребує явного задання. 

До провадження даного дослідження спонукала відсутність цілісної мето-
дології проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегра-
льних схемах (ПЛІС). Окремі уривчасті рішення розкидані по численним дже-
релам, які по суті є постеріорними — розробники спершу прагнуть до праце-
здатного за висновками попереднього логічного моделювання опису пристрою, 
та лише по тому займаються налагодженням системи відносно поставлених ви-
мог, що у свою чергу не завжди здійсненно. Інші рішення є пропрієтарними та 
втілені у закритих модулях інтелектуальної власності, що обмежує юридичну 
свободу та розширюваність проекту в майбутньому. 

Отже, метою проекту є створення апріорної методології проектування ке-
рівних пристроїв на FPGA Cyclone II виробництва корпорації Altera, яка умож-
ливить ще на етапі функційного опису ухвалювати такі проектні рішення, що 
дозволять наблизитися до граничної виробності пристрою. 

Можливо, здобуті висновки будуть застосовними і для інших архітектур, 
проте через сильну прив’язку до виробника та модельного ряду програмовних 
інтегральних логічних схем загалом, це забезпечити украй важко. Зосередження 
на керівних пристроях зумовлено поширеністю керівних автоматів швидкісних 
послідовних інтерфейсів з регістрами зсуву, для яких нестабільності є критич-
ними (на відміну від операційних автоматів, які мають значно більший простір 
невпливових помилок). 
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Ідея створення віртуальної лабораторії на базі програмного пакету Proteus  
виникла в зв’язку з тим, що не всі експерименти можна провести в звичайній 
учбовій лабораторії з причини великої вартості або великих габаритів реаль-
ного обладнання, яке задіяне  в цих експериментах. Але після проведення до-
сліду в віртуальній лабораторії й отримання всіх необхідних результатів ,в разі 
необхідності, можна переходити до проведення досліду на реальному облад-
нанні. 

Програмний пакет Proteus дозволяє моделювати роботу як цифрових так і 
аналогових пристроїв. Його  особливістю є можливість відобразити за допо-
могою кольорів та спеціальних символів (для наочності) протікання фізичних 
процесів в електричних схемах:  напрямок струму  -  за допомогою стрілок,  
полярність напруги  - за допомогою кольору та відтінків, стан виводів цифро-
вого  пристрою  - за допомогою кольорів. Таку наочність дуже важко, а інколи 
і неможливо, отримати в реальних дослідах з реальним обладнанням. Моде-
лювання цифрових пристроїв дозволяє в досліджуваних електричних  схемах 
задіяти пристрої, починаючи з простої логіки – «И», «ИЛИ», «НЕ», далі – лі-
чильники, компаратори, шифратори, дешифратори, мультиплексори, та закін-
чуючи більш складними, такими,  як наприклад, вже готові процесори  чи мік-
роконтролери,  цифрові автомати на базі однієї мікросхеми. 

Можливість моделювати роботу аналогових пристроїв дозволяє викорис-
товувати в досліджуваних електричних схемах такі аналогові пристрої, як тра-
нзистори, реле, різні пристрої індикації, трансформатори. Також в якості керу-
ємого навантаження в моделях Proteus можливо  використовувати  такі при-
строї, як електричний двигун, екран, динамік, лампа. 

Особливо важливою перевагою віртуальної лабораторії є можливість  ви-
користовувати майже необмежену кількість віртуальних  приборів , як прос-
тих та легкодоступних, так і дорогих, таких як осцилограф, аналізатор логіки 
та інші. Таким чином студент отримує можливість використовувати необхідну 
кількість приборів і такі, які йому необхідні та  одночасно відстежити усі ве-
личини, що його цікавлять. Ще однією перевагою віртуального  моделювання 
перед дослідженням реальних електричних схем є той факт, що студенти під 
час  досліду, в результаті помилки в зібраній схемі, не ризикують спалити ви-
користовувані елементи   чи дороге обладнання, тим самим знижується  ризик 
нанесення матеріального збитку навчальному закладу. 

В якості стенда, який  використано в віртуальній лабораторії, був взятий 
реальний навчальний стенд EV8031/AVR фірми Open System. Цей стенд 
включає до свого складу наступні функціональні вузли: 
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� вузли індикації: світлодіодна матриця, семисегментні індикатори, 
світлодіодна лінійка, LСD екран на 4 рядки для відображення текстових 
повідомлень; 

� вузли керування: цифрова клавіатура, дві окремі кнопки для керування 
зовнішніми перериваннями мікроконтролера, кнопка для роботи з 
програмою користувача, кнопка для роботи з BIOS, змінний резистор  - 
джерело вхідного сигналу для АЦП, змінний резистор для зміни частоти  
генератора; 

� цифро - аналоговий перетворювач (ЦАП); 
� аналого - цифровий перетворювач (АЦП); 
� EEPROM:  мікросхема зовнішньої енергонезалежної пам’яті; 
� датчик  температури; 
� годинник реального  часу; 
� інтерфейси для підключення зовнішніх пристроїв до стенду та 

підключення стенду до персонального комп’ютера; 
� генератори постійного та змінного сигналів; 
� мікроконтролер:  ATmega8515; 

На цьому стенді реалізовано виконання лабораторних робіт по наступним 
дисциплінам: 

� Проектування мікропроцесорних систем: "Вивчення системи команд 
МК Atmega8515", "Вивчення режимів роботи таймерів/лічильників 
мікроконтролера Atmega8515", "Вивчення режиму переривання мікро-
контролера", "Вивчення послідовного порту", "Дослідження ЦАП", 
"Мікро-процесорне керування АЦП", "Дослідження схеми статичної 
індикації", "Дослідження схеми динамічної індикації", "Обробка 
частотних і часових сигналів"; 

� Периферійні пристрої: "Вивчення схеми керування введенням з 
клавіатури", "Дослідження схеми звукової сигналізації", "Індикація на 
LED-матриці", "Програмування алфавітно-цифрового LCD-модуля", 
"Управління електромотором", "Вивчення інтерфейсу І2С", "Розробка 
приймача монет"; 

Дана лабораторія дозволяє скоротити час розробки програм керування 
віддаленими периферійними вузлами з послідуючою перевіркою вже на реа-
льному оберті. 
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В обладнанні, де необхідна підвищена точність позиціонування різних 
рухливих деталей без застосування зворотного зв'язку, застосовуються крокові 
двигуни. Кроковий двигун - це електромеханічний пристрій, що перетворює 
сигнал керування в кутове (або лінійне) переміщення ротора з фіксацією його в 
заданому положенні без пристроїв зворотного зв'язку[1]. Для управління кро-
ковим двигуном (КД) застосовуються спеціалізовані фірмові пристрої керуван-
ня - контролери КД. Пошук більш простих і доступних рішень актуальний у 
зв'язку з тим, що не завжди в умовах поставленої задачі є сенс використовувати 
промислові блоки керування КД. Функції керуючого пристрою можуть викону-
вати доступні та розповсюдженні мікроконтролери фірми ATMEL із серії 
MEGA. Їх ресурсів достатньо для виконання простих операцій з управління 
кроковим двигуном. 

Для управління КД застосовується послідовна  подача імпульсів на різні 
виводи двигуна. На рис.1 (а, б) показані графіки формування імпульсів для 
різних режимів роботи двигуна. Ці режими можна відтворити за допомогою 
відповідного програмування мікроконтролера. Для управління потужністю КД 
застосовується ШІМ (рис.1 в).  

 

 

Множення двох сигналів - керуючих імпульсів і ШІМ – дає можливість 
повністю керувати роботою КД. Вихідний керуючий сигнал представлено на 
рис.2.  

В якості силової частини використовуються транзистори - польові або 
біполярні. Транзистори підбираються відповідно до напруги живлення двигуна 
та струмів, що протікають в його обмотках. Схема ввімкнення транзисторів 
представлена на рис.3. 

Рис. 1 Графік керуючих сигналів: а – перекриття фаз, б – без пе-
рекриття, в – ШІМ потужності 
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В якості прикладу було використано КД від жорсткого диска комп'ютера. 
В якості керуючої частини застосовано  мікроконтролер АТmega16. А в якості 
силової частини будуть використовуватися біполярні складені транзистори - 
BD677. Їх коефіцієнт посилення по струму дозволяє оперувати струмами в об-
мотках до 1 А. 

В пам'ять мікроконтролера занесені декілька програм для користувача:  
� розгін двигуна; 
� підтримка високих обертів; 
� змінення потужності; 
� мікрокроковий режим. 

Керування програмами  здійснюється за допомогою кнопок. Програма 
прошивка виконана на мові С, як на  найбільш зручній та розповсюдженій.  

Використання універсальних мікроконтролерів не може в повній мірі замі-
нити спеціалізовані мікроконтролери керування КД, але досвід отриманий при 
вирішені такої задачі дозволяє отримати більш повне уявлення про керування 
КД, а також інколи виникають задачі, коли використання окремого контролера 
для КД не доцільне у зв’язку з малими габаритами всього пристрою. Тоді фун-
кції контролера КД може виконати основний контролер, який керує усім при-
строєм. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
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Рис. 3 Схема під’єднання КД до мікроконтролера 
 

Рис.2 Результуючі сигнали 
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УДК 004.272.44 
 

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ В 
ПОТОКОВЫХ СИСТЕМАХ 

Клягин Д. А. 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 

институт» 
 

Показана возможность ускорения вычислений в системах, управляемых 
потоком данных (СУПД) на основе буферной памяти. Предложена структура 
буферной памяти, позволяющая уменьшить время записи. Проведено модели-
рование работы памяти, дана оценка времени выполнения операций. 

В СУПД зависимости по данным между командами представлены в явном 
виде. Это делает их эффективными для выполнения задач с мелкозернистым 
параллелизмом. Это актуально для систем реального времени, цифровой обра-
ботки сигналов, обработки графики, сетевой маршрутизации, а также в OLAP 
для реализации хранилища данных. 

Существуют различные реализации СУПД [1]. Одним из подходов являет-
ся использование при формировании команд буферной памяти (БП) [2]. Но 
время обращения к такой памяти увеличивается при увеличении размера памя-
ти. В данной работе сделана попытка улучшить эффективность выполнения 
мелкозернистых алгоритмов в СУПД за счет уменьшения времени обращения к 
буферной памяти. 

 
Рис. 1. СУПД на основе буферной памяти 

В dataflow-системах на основе БП, показанной на рис. 1., операнды и 
управляющие слова поступают во входной коммутатор, затем в БП данных, 
один операнд и управляющее слово команды записываются в адресную память 
(данных и акторов). Затем при поступлении второго операнда полная команда 
записывается в БП команд и через выходной арбитр поступает в вычислитель-
ный модуль или устройство вывода. Много времени на этапе подготовки и вы-
борки команды занимает время записи в БП. Общее время формирования ко-
манды: 

 (1) 
Где  – время задержки на n-входовом коммутаторе,  – время 

записи в регистр данных,  – время записи в БП. При использовании двух-
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входовых элементов, и с учетом того, что : 
. Время обращения к адресной памяти: 

 где  – время переключения триггера,  – задерж-
ка на дешифраторе. Если адресная память имеет m ячеек, то необходим дешиф-
ратор на  входов, то есть, , из чего следует, что 

. Подставив это в (1), получим: 
 (2) 

 
Рис. 2. Буферная память 

На рис. 2. показана структура одного разряда БП. Верхний ряд триггеров 
является синхронизирующим, нижний ряд запоминает входную информацию. В 
общем случае: . То есть, время записи в такую БП – констант-
но. Таким образом, из (2) получаем время формирования команды: 

 (3) 
Существующая реализация буферной памяти [3] имеет следующее время 

записи: . Подставив в (2), получим: 
 (4) 

График зависимости времени формирования команды от размера буферной 
памяти для разных типов памяти (3) и (4) показан на рис. 3. Таким образом, 
благодаря улучшению характеристик БП, достигается повышение производи-
тельности СУПД. 

 
Рис. 3. Зависимость времени формирования команды от размера БП 
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УДК  681.587.72 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEL С ETHERNET 
ИНТЕРФЕЙСОМ 

Крупський А.В. 
к.т.н., професор каф. Комп’ютерні системи  Бровков В.Г. 

Одеський Національний Політехнічний Університет, УКРАЇНА 
 
В настоящее время получают все большее распространение сиситемы, 

управляемые дистанционно с помощью веб-интерфейса. В связи с этим проек-
тирование устройств с Ethernet интерфейсом на базе недорогих контроллеров 
является актуальной задачей. 

В данной работе рассматривается устройство автоматического отключе-
ния абонентов для сетей аналогового телевидения. Разработанное устройство 
должно обладать следующими техническими особенностями: возможность дис-
танционного управления, не использовать ЭВМ, легкая тиражируемость.  

Выбор Еthernet интерфейса обусловлен  тем, что современные провайде-
ры аналогового телевидения чаще всего предоставляют услуги интернет. В це-
лях экономии, легкости и безопасности установки системы использование мик-
роконтроллера Atmel ATMega88/168 предпочтительно, поскольку к его SPI ин-
терфейсу удобно подключить микросхему контроллера ethernet интерфейса. 
Нами выбрана микросхема ENC28J60[1] (рис.1).  

 

 
Рис.1 Структурная схема микросхемы ENC28J60 

 
На рисунке 2 представлена схема включения микросхемы ENC28J60, из 

которой видно, что аппаратная реализация системы сопряжения контроллера с 
Ethernet каналом достаточно простота и содержит минимальное количество на-
весных компонентов. Управление процессом приема и передачи данных через 
Ethernet канал осуществляет микроконтроллер ATMega88/168 с помощью 
встроенного  SPI интерфейса. Подготовка микросхемы к работе сводится к пе-
ресылке набора команд инициализации. Инициализация включает в себя уста-
новку выходной тактовой частоты, установку MAC, IP адресов, установку ре-
жима работы микросхемы. Возможна реализация протокола DHCP. После этого 
процесс обмена данными сводится к простой посылке команд записи данных в 
буфер микросхемы для дальнейшей передачи, и команд чтения из буфера при-
нятых данных, что резко упрощает разработку прикладного программного 
обеспечения системы. 
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Рис.2 Схема включения микросхемы ENC28J60 
 

На рисунке 3 приведена структурная схема взаимодействия микрокон-
троллера с микросхемой ENC28J60 

 
Рис.3 Взаимодействие микросхемы ENC28J60 с микроконтроллером 

 
 
В процессе работы над проектом реализованы следующие задачи 

-Отображение веб-страницы, отражающей состояние удаленного оборудования 
и дающей доступ к управлению исполнительными механизмами 
-Обеспечение автоматизированного обмена устройства с базой данных абонен-
тов кабельного оператора 
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УДК 621.317 
 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА 
СИСТЕМА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
Мазур Ю.О. 

д.т.н., професор зав. каф. МПА ВНТУ Кучерук В.Ю. 
Вінницький національний технічний університет, УКРАЇНА 

 
Вступ. Моніторинг забруднення вод проводиться на постійних та тимчасо-

вих пунктах спостережень, які розміщують у місцях, де наявний або відсутній 
вплив господарської діяльності. 

Основними об’єктами, які потребують моніторингу, є: місця скидання сті-
чних і дощових вод міст, селищ, сільськогосподарських комплексів, стічних вод 
окремих підприємств, ТЕС, АЕС; місця скидання колекторно-дренажних вод, 
які відводяться зі зрошуваних або осушуваних земель; кінцеві створи великих і 
середніх річок, які впадають у моря, внутрішні водоймища; кордони економіч-
них районів, республік, країн, що перетинають транзитні річки. 

Відомі    нині    засоби    та    інформаційно-вимірювальної   системи   (ІВС)   
контролю   вод   мають низьку оперативність, часову та  просторову роздільну 
здатність,  точність,  чутливість  та  надійність.  Все  це зумовлює  необхідність  
розроблення  автоматизованих ІВС з покращеними метрологічними характери-
стиками для   оперативного   визначення   параметрів      водного середовища 
[1]. 

Основна частина. Систему для оперативного екологічного моніторингу 
водного середовища, побудуємо по принципу, при якому в режимі реального 
часу вимірюється температура води у контрольних точках, і тільки в разі відхи-
лення данної температури від заданих норм проводиться аналіз середовища на 
наявність забруднюючих речовин (солей, хлору, тощо). 

Для контролю температури водного середовища використаємо датчики  
DS18B20. Датчик реалізовано таким чином, що напруга лінійно залежить від 
температури: 

                                                      )( xx TfunctinU = ,                                                     (1)  
де xU   - напруга на виході датчика; xT - температура водного середовища. 

Датчик має наступне рівняння перетворення: 

                                                     .2575,94 −⋅= xx UT                                                    (2) 
Звідки 

                                                        .
45,9

257+
= x

x

T
U                                                        (3) 

Система контролю температури функціонально реалізована на двох одна-
кових датчиках: основний та порівняльний. Основний датчик монтується без-
посередньо біля стоку, а порівняльний на деякій відстані від нього. Таким чи-
ном утворюється канал порівняння. 
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Рис. 1. Функціональна схема температурних каналів 

 
Програмно канал вимірювання температури реалізуємо у програмному па-

кеті WINPLC7 на мові програмування Ladder Diagram (LAD). У програмі функ-
ціональний блок FC 105 (Scaling analog value) приймає значення з датчика у за-
даному діапазоні (2. 73 – 3.73 В) та відображає його як дійсне значення (змінні 
MD 1, MD 0). Змінні MD 1, MD 0 на наступному  етапі передається у математи-
чний ланцюг, що описує функціональну залежність (2) і на виході ланцюга 
(змінна MD 3, MD 5) відображає значення температури водного середовища у 
0С. У робочому режимі сигналізатори Q0.0 знаходяться у стані логічної одини-
ці. Далі отримані значення температур порівнюють між собою. Якщо значення 
між вимірювальним та порівняльним датчиком відрізняються більше ніж на 3 
0С, то замикається контакт I0.0. та сигналізатор Q0.1 переходить у стан логічної 
одиниці, що є сигналом до початку компонентного моніторингу водного сере-
довища. 

Приклад роботи програми у режимі симуляції при значенні температур 83 
та 16 0С та алгоритм роботи системи представлено на рисунку 2 та 3. 

 
 

Рис. 2. Запуск системи в режимі 
симуляції 

Рис. 3. Алгоритм роботи  
системи 

 
Висновок. У роботі запропоновано новий підхід для екологічного моніто-

рингу водного середовища. Перевагою запропонованого підходу є можливість 
підвищення енергоефективності системи. 
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УДК 004.89 
 

ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА МОНІТОРИНГУ 
ЯКОСТІ ТРУБОПРОВОДУ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЇ 

Войчишен М.М., Демчук А.Б.  
к.т.н., доцент каф. ІСМ Литвин В.В. 

Національний університет „Львівська політехніка”, УКРАЇНА 
 
Інтелектуальні агенти (ІА), базовані на онтологіях показали на практиці 

свою ефективність в різних галузях (сферах) людського життя – медицина (діа-
гностика захворювань), опрацювання природномовних текстів (системи пере-
кладу з мови на мову, автоматизоване реферування), пошукові системи (пошук 
інформації за контекстом) тощо [1]. Онтологія – формальний опис термінів 
предметної області (ПО) і відношень між ними. Саме завдяки таким формаль-
ним описам ПО вищезазначені ІА набули широкого практичного використання. 

Очевидно, що онтологія повинна проектуватись чи розвиватись таким чи-
ном, щоб адаптуватись до задач, які розв’язує ІА. Ефективність адаптації, у 
свою чергу, визначається закладеними в структуру та функції бази знань (БЗ) 
механізмами налаштування онтології у процесі експлуатації програмного ком-
плексу, тобто шляхом самонавчання. 

Одним з підходів до реалізації таких механізмів є автоматичне зважування 
понять БЗ та семантичних зв’язків між ними під час самонавчання. Цю роль бе-
руть на себе коефіцієнти важливості понять та зв’язків. Отже, ми розширимо 
поняття онтології, ввівши в її формальний опис, крім множини понять, відно-
шень та їх інтерпретації, коефіцієнти важливості понять та відношень. Таку он-
тологію будемо називати адаптивною і визначатимемо як п’ятірку:  

, , , ,O C R F W L= , 

де С – поняття (концепти), визначені в ПО, R – відношення між поняттями, F – 
інтерпретація (аксіоматизація) понять та відношень, W – важливість понять C, L 
– важливість відношень R. 

Одним із провідних засобів побудови онтологій є редактор Protege. Проект 
з його розробки та підтримки виконується групою дослідників Стенфордського 
університету (США). Саме у цьому редакторі нами побудова онтологія. Збір 
знань, релевантних ПО матеріалознавства, які містяться в онтології, здійснюва-
вся на основі книг Я.Середницького, Ю. Банахевича, А.Драгілєва «Сучасна 
протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті» [2] та інформації, взя-
тої із попередніх номерів журналів „Фізико-хімічна механіка матеріалів”. 

Як сама онтологія так і база знань ІА в цілому мають бути зорієнтовані на 
певну ПО. У випадку онтології матеріалознавства ПО необхідно звузити до ці-
лком конкретної проблеми чи задачі, яку користувач інтелектуальної системи 
має вирішити. Нами розроблено базові елементи онтології методів та засобів 
протикорозійної ізоляції трубопровідного транспорту.  

Проблема формулюється наступним чином: як при мінімальних затратах 
максимально продовжити ресурс трубопроводу, беручи до уваги, що: 
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- основним обмежуючим ресурс фактором служить електро-хімічна корозія 
труби; 
- заданий орієнтовний економічний ефект, який отримує користувач інтелекту-
альної системи від експлуатації трубопроводу та можливі втрати від припинен-
ня експлуатації; 
- затрати на протикорозійний захист відомі і визначаються технологією такого 
захисту; 
- орієнтовні терміни безаварійної експлуатації трубопроводу при відомих (за-
даних) вжитих заходах з його протикорозійного захисту відомі з експертних 
оцінок, нормативів, даних неруйнівного контролю та технічної діагностики.  

Для задання вагових коефіцієнтів онтології нами введено властивість 
has_weight як відображення сутностей (essence) в величину weigh_ontology. У 
свою чергу weigh_ontology містить два підкласи: вагу понять (weight_concept) 
та вагу відношень (weight_relation). 

Для побудови онтології нами використано всі чотири найвідоміші методи 
подання знань. Так онтологія представляє собою семантичну мережу фреймів 
(див. рис. 1). Для визначення поняття (значок ) використовується логіка пре-
дикатів. Для побудови SWRL-правил використовуються продукційні правила. 

 
Рис. 1. Семантична мережа фреймів онтології матеріалознавства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА СУДНО 
Опанасенко В.А. 

к.т.н., доцент каф. ПОАС Суслов С.В. 
Национальный университет кораблестроения, УКРАИНА 

 
В практических методах расчета качки и нагрузок на судно используется 

гипотеза  плоских сечений, сводящую задачу о трёхмерном обтекании водой 
корпуса судна к двумерной. В докладываемой работе решается задача плоского 
обтекания шпангоутного сечения судна, пересекающего свободную поверх-
ность воды, при вертикальном движении. Область течения, ограничена свобод-
ной поверхностью воды, погруженной частью контура, произвольной линией 
на расстоянии, где ее влиянием на течение возле контура можно пренебречь. 
Жидкость считается идеальной, весомой и несжимаемой. Для расчета течения 
используется теория комплексного потенциала. Через комплексный потенциал 
определяется скорость течения жидкости  

( ) ( ) ( )
dz

d
yxviyxvzw yx

ω
−=⋅−= ,, ,    (1) 

где ( ) ( , ) ( , )z x y i x yω = ϕ + ⋅ψ - комплексный потенциал, z x iy= +  - комплексная перемен-
ная; ϕ  - действительный потенциал; ψ - функция тока; i  - мнимая единица. 

Нелинейные граничные условия удовлетворяются для текущего положения 
контура сечения и свободной поверхности. На свободной поверхности в на-
чальный момент времени задан потенциал ϕ . Изменение граничного значения 
потенциала во времени определяется на основе интеграла Бернулли, давление 
на свободной поверхности равняется атмосферному  
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v
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где dt – изменение времени, v - скорость точек границы, y - ордината положения 
точки. На контуре шпангоута задается функция тока  

( ) ( ) ∫ Γ⋅+ψ=ψ
P

P

n dvPP
0

0     (3) 

Комплексный метод граничных элементов приводит эту задачу к системе 
линейных алгебраических уравнений относительно значений потенциала в уз-
ловых точках, расположенных на границе области. Разрешающая система урав-
нений метода основывается на интегральной формуле Коши, которая связывает 
значение аналитической функции в некоторой точке замкнутой области с инте-
гралом по ее границе Г. Интеграл записывается как сумма интегралов по эле-
ментам границы Гi = [zi, zi+1], где zi (i = 1, … , N), узловые точки элементов: 
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Для вывода  разрешающей системы уравнений использован метод наи-
меньших квадратов, что улучшило устойчивость решения в сравнении с мето-
дом коллокаций. Разрешающие уравнения получаются из условия минимума 
области квадрата отклонения между левой и правой частями интегральной 
формулы Коши.  

( ) minÃ)Ã(')()(2
2

Ã 1

2 →ω−ω−πω= ∫ ∑
=

dpVzUzS
N

k
kkkk     (5) 

где ,k kU V  – коэффициенты влияния k-того узла, полученные через узловые зна-
чения комплексного потенциала при его аппроксимации полиномами Эрмита 
третьей степени, которая обеспечивает непрерывные производные на границе 
(класс гладкости С1). При определенном комплексном потенциале, вычисляется 
скорость течения v, давление из интеграла Бернулли, интегрированием давле-
ния сила, действующая на жесткий контур. 
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где F - полная сила, Fd - гидродинамическая составляющая [1].  
Для расчета перемещения свободной поверхности по времени применена 

смешанная Эйлерово-Лагранжева схема [2]. На каждом шаге рассчитываются 
комплексный потенциал и скорости точек свободной поверхности по схеме Эй-
лера, положение свободной поверхности в следующий момент времени и изме-
нение на ней значений потенциала (7) определяются интегрированием текущих 
условий (схема Лагранжа). 
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Метод реализован в компьютерной программе, верифицированной на тес-
товых примерах, имеющих аналитическое решение [3]. 

Разработанная компьютерная модель позволила провести численные экс-
перименты для исследований влияния эффекта «памяти» при расчетах гидро-
динамических сил на корпус судна во временной области. 
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Останнім часом сенсорні мережі стають все більш популярними у сфері 

спостереження та локалізації технічних та природних об’єктів. Не останнє міс-
це серед них займають акустичні сенсорні мережі. Сенсорна мережа – це роз-
поділена в просторі, здатна до самоорганізації множина датчиків (сенсорів) з 
єдиним центром обробки інформації. Акустичні сенсорні мережі будуються на 
основі акустичних сенсорів (мікрофонів, гідрофонів) і призначені для визна-
чення та локалізації об’єктів, що випромінюють звук.  

Створення та вдосконалення універсальних алгоритмів обробки інформації 
в акустичних сенсорних мережах потребує їх системної класифікації. Зокрема, 
можна запропонувати таку класифікацію: 
1) За призначенням. Акустичні сенсорні мережі можуть застосовуватися у різ-
них ситуаціях і з різною метою. Це системи визначення та локалізації звукового 
джерела. В цьому класі можна виділити наступні позиції: системи локалізації 
людини, що розмовляє (зокрема, системи у робототехніці та проектах типу “ро-
зумний будинок”), системи моніторингу небезпечних природних явищ (гроз, 
лісових пожеж, вулканічної активності), системи спостереження за деякими ви-
дами тварин (наприклад, за переміщеннями рідких та зникаючих видів птахів, 
китів, тощо), системи спеціального призначення (військова галузь, контртеро-
ризм і охорона); 
2) За середовищем роботи. Таке розділення сенсорних мереж можна пояснити 
тим, що у різних середовищах звук поширюється із різною швидкістю і має сут-
тєві особливості поширення. Тут можна виділити сенсорні мережі, які працю-
ють у воді та в повітряному середовищі. Підводні сенсорні мережі використо-
вуються для локалізації підводної техніки та спостереження за морськими тва-
ринами. Акустичні сенсорні мережі, які працюють у повітряному середовищі 
можна розділити також на два класи: ті, що працюють у приміщеннях і ті, що 
працюють на відкритій місцевості; 
3) За частотним діапазоном звукового сигналу. Виділяють інфразвукові сенсор-
ні мережі (для роботи сигналів із частотою 2 – 20 Гц), мережі для роботи з сере-
дньочастотними (мовними, з частотою від 100 до 3000 Гц) та високочастотними 
сигналами (частотою вище 3–5 кГц); 
4) За типом каналу передачі даних. Сенсорні мережі використовують певні ка-
нали передачі даних. Ці канали можуть бути дротовими або бездротовими (Wi-
Fi, CDMA і т.п). Бездротові сенсорні мережі називають однією із найважливі-
ших технологій 21-го сторіччя. Бездротові сенсорні мережі складаються з мініа-
тюрних обчислювальних пристроїв - мотів, забезпечених сенсорами, приймача і 
передавача сигналів, що працюють в заданому радіодіапазоні. Сучасні засоби 
комунікацій принципово дозволяють підключити до 65000 пристроїв. Постійне 
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зниження вартості бездротових рішень, підвищення їх експлуатаційних параме-
трів дозволяють поступово переорієнтуватися з провідних рішень в системах 
збору телеметричних даних до засобів дистанційної діагностики[1]; 
5) За способом обробки сигналів та оцінювання координат джерела. Зараз існує 
багато підходів до оцінювання координат, що базуються на декількох методах: 
кореляційного аналізу (відомим є гіперболічний (різницево-далекомірний) ал-
горитм, робота якого основана на аналізі різниць часів приходу звукового сиг-
налу на сенсори у мережі та розв’язанні системи гіперболічних рівнянь[2]), ене-
ргетичного методу та розподілених алгоритмах локалізації. 

Схема даної класифікації представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1.  Класифікація акустичних сенсорних мереж 

Аналіз інформації показує, що гіперболічний алгоритм оцінки координат 
джерела звуку достатньо універсальний і може використовуватися майже для 
всіх класів акустичних сенсорних систем, що описані вище.  
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В настоящее время разработано значительное количество методов распо-
знавания текстур. Дальнейшее развитие методов распознавания требует более 
четкой систематизации терминов и определений, классификации понятий и 
процедур. 

Текстуры описывают очень широкий класс объектов. Например, кирпич-
ная стена – ее изображение состоит из одинаковых элементов. Их масштаб и 
поворот на изображении изменяется по сравнительно простому закону. Движе-
ние соответствует изменению ракурса съемки. Такую текстуру можно отнести к 
простейшим. Более сложной будет текстура, составленная из ограниченного 
числа квазислучайно расположенных элементов на плоскости. К таким, пло-
ским текстурам относится текст на листе бумаги.  

Далее по сложности идут текстуры, изображающие трехмерные объекты. 
Наиболее простой вариант текстур, в которых присутствует объем, представля-
ет рисунок на ткани. Исходные объекты таких текстур всегда составляют неко-
торую, в общем случае неплоскую поверхность. Масштаб и поворот элементов 
текстуры изменяются произвольно.  Такие текстуры можно охарактеризовать 
как текстуры переменных проекций.  

Еще более сложную текстуру образуют 3D-объекты. Эти объекты распо-
ложены под разными углами. Масштаб объектов может быть примерно одина-
ковым или меняться по различным законам. Каждый из этих объектов имеет 
индивидуальные отличия, но значительно большие отличия на изображении 
вносит поворот и изменение масштаба. Такую текстуру можно рассматривать 
как набор ракурсов одного объекта. В общем случае она хаотична. Тогда при 
выборе размера окна анализа необходимо исходить из радиуса корреляции эле-
ментов изображения.  

Свойства текстуры 3D-объектов зависят от того, как расположены эле-
менты. Расположение может быть плоским и объемным. Это определяет изме-
нение масштабов элементов на изображении.  

Особо следует выделить случай текстур, элементы которых состоят из та-
ких же элементов, но меньших размеров. Их можно отнести к классу самопо-
добных или фрактальных текстур. К таким текстурам относится, например, 
визуальное представление движения жидкости в турбулентном потоке. Такое 
разнообразие текстур указывает на необходимость разработки и применения 
различных видов анализа. Поэтому можно сформулировать направление даль-
нейших исследований как поиск операторов идентификации L оптимальных 
для различных видов текстур. Это позволит начать оптимизацию уже на стадии 
априорного выбора метода анализа. Критериями здесь также могут быть мак-
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симальная вероятность обнаружения и минимальная вероятность ошибки с уче-
том их ценности в каждой конкретной задаче.  

Как правило, средства формирования изображения позволяют различить 
ограниченное число элементов исходного объекта. Каждый элемент текстурно-
го изображения должен состоять из определенного числа пикселов, которое 
достаточно для определения принадлежности этого элемента текстуре. Кроме 
того, участок изображения, на котором представлена текстура, должен содер-
жать достаточное число элементов самой текстуры, что требуется для ее иден-
тификации. Это обусловливает важность масштабирования при анализе тек-
стурных изображений. При этом следует особо подчеркнуть, что масштаб вы-
бирается априори.  

Масштаб в значительной мере влияет на вывод о том, относится объект к 
данной текстуре или нет. Например, листва дерева – это текстура, а отдельный 
листок – это объект, но далее, разворачивая изображение и рассматривая струк-
туру самого листа, снова можно увидеть текстуру его тканей. Поэтому исход-
ный масштаб или границы масштабов задаются в соответствии с основной за-
дачей распознавания.  

Масштаб текстуры (xТ,уТ) можно определить как минимальное окно анали-
за, которое позволяет идентифицировать эту текстуру. Здесь для оценки может 
существовать два критерия. Первый – прямой, при котором по малости ошибки 
L(∞)-L(∆x,∆y)<ε данный участок можно отнести к заданной текстуре. Второй – 
вероятностный, который определяется как вероятность получения результата о 
принадлежности данного участка к искомой текстуре – Р∆x,∆y[L(∆x,∆y)].  

Минимальный размер изображения, при котором существует принципи-
альная возможность идентификации текстуры, не может быть меньше харак-
терного размера ее элемента. 

В данной работе представлены некоторые предварительные рассуждения и 
обозначены возможные пути, которые позволят разработать количественные 
подходы к оптимизации методов распознавания текстур. 
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Однією з сучасних задач реєстрації та обробки біомедицинських сигналів, 
є проблема моніторингу серцевої активності плоду під час вагітності, для запо-
бігання ускладнень при останніх стадіях вагітності або при протіканні вагітнос-
ті з ускладненнями. В якості вирішення даної проблеми пропонується створен-
ня окремого блоку для виділення електрокардіограми плоду (ЕКГП) з електро-
кардіограми матері (ЕКГМ). 

Використовуючи в якості основи модель серцевої активності Бергерата 
Ван Мілана [1], можна стверджувати, що сигнал ЕКГМ може бути представле-
ним як лінійна суперпозиція трьох ортогональних сигналів – підпростір ЕКГМ, 
таким же чином можна визначити і підпростір ЕКГП.  

Тому вектор джерел ЕКГ можна представити у вигляді s(t) = [ s1(t), s2(t) ... 
sq(t)]. Зняття сигналів з поверхні тіла виконується за допомогою просторово 
рознесених датчиків (ЕКГ – відведення), які повинні знімати різності потенціа-
лів формуючи тим самим вектор спостережень x(t) = [ x1(t), x2(t), ... xp(t) ]. Ви-
ходячи з того що ЕКГ сигнали є низькочастотними, тіло може бути розглянуто 
як абсолютно провідне та лінійне середовище в якому швидкість розповсю-
дження електричного сигналу майже нескінченна. Тому інформація отримана з 
датчику може бути представлена як лінійна комбінація сигналів серцевих дже-
рел S(t) та адитивної перешкоди V(t):  

( ) ( ) ( )tVtAStX += . 
В даному матричному рівнянні відомим є лише вектор спостережень X(t). 

Коефіцієнти змішувальної матриці А невідомі, тому що невідома модель розпо-
всюдження сигналів від джерел сигналів до датчиків. Також немає можливості 
отримати сигнали S(t), тому що вони є доступними лише у вигляді суміші. 

Виходячи з того що джерелом сигналів та шумів є фізично незалежні біо-
електричні явища, можливо припустити, що джерела сигналів статистично не-
залежні. 

Задача СРД в даному випадку полягатиме в тому щоб виділити із суміші 
X(t) сигнали S(t). Для цього необхідно знайти розділяючи матрицю W зворотну 
до матриці А. Таку, що  

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ).
,0,

,

tWXtS

tVIWA

tVtWAStWX

=

→→

+=

 

За таких умов задачі виникає декілька проблем пов’язаних з припущення-
ми у формулюванні задачі: відсутність вектора перешкод, відношення розміру 
векторів спостережень та сигналів, стаціонарність системи. Тому для ефектив-
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ного використання методу необхідно провести дослідження алгоритмів та засо-
бів предобробки сигналу. 

Для проведення тестування алгоритмів використаний набір сигналів якій 
моделює основні біоелектричні явища, які входять до реальної суміші ЕКГМ: 
сигнали ЕКГ, артефакти дихання, м’язові артефакти та сигнали перешкод. В 
якості основи для генерації сигналів взята модель запропонована Аланом Бор-
росом [2]. В якості критерію порівняння якості розділення сигналів використо-
вується коефіцієнт відмінності матриці змішування від матриці розділення: 

p pn n n nij ij
d = -1 + -1

i=1 j=1 j=1 i=1max p max pk ik k kj

  
  
  
        

∑ ∑ ∑ ∑ , де pij=AW 
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Підвищення ефективності транспортних засобів в значний мірі йде по пи-
танням економічності двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) та екологічності – 
зниження чадних газів (СО, СН) у вихлопах автомобіля. Відомо, що сучасний 
автомобіль це “комп’ютер на колесах”, оскільки система керування агрегатами 
та системами сучасного автомобіля комп’ютеризовані. 

Підвищення економічності двигуна залежить від коефіцієнта надлишку по-

вітря α  [1] Â

Ò

G

G L
α = , де TG  – вага палива, яке подається в циліндри ДВЗ, BG  – ва-

га повітря, яке засмоктується впускним колектором ДВЗ, L  – стехіометричний 
склад пальної суміші. 

Для роботи двигуна в режимі економічності палива коефіцієнт надлишку 
повітря α  повинен мати значення α =1,1÷1,2, а для роботи двигуна в режимі 
повної потужності – α =0,8÷0,9. Однак при роботі двигуна в режимі повної по-
тужності і при використанні неякісного палива в циліндрах двигуна з'являються 
вибухи, які приводять до зносу робочих поверхонь кривошипно-шатунного та 
газорозподільного механізмів. Ці вибухи, які одержали назву детонація, усува-
ються в даний час за допомогою зменшення кута випередження запалювання. 
Для цього у імпортних автомобілів використовують системи електронного ке-
рування упорскуванням – BOSH, L-, K- та Mono-JETRONIC. 

Застосування аналогових систем керування та мікросхем на їх основі не 
дозволило підвищити перешкодозахищеність та якість керування. Для підви-
щення цих показників використовують комбіновані аналого-цифрові системи 
керування. Так, наприклад, для виявлення детонації в двигунах внутрішнього 
згорання концерном TOYOTA був використаний сигнальний процесор 
HIP9010AB. 

Однак дослідження та моделювання цих систем показало, що вони не зни-
жують витрату палива і як наслідок не зменшують CO та CH, тому що при цьо-
му коефіцієнт надлишку повітря α  не змінюється, а залишається постійним при 
будь-якому куті випередження запалювання. 

Для усунення недоліків відомих систем пропонується керування безпосе-
редньо коефіцієнтом надлишку повітря α , що приводить до спрощення конс-
трукції системи керування. Однак при цьому виникає падіння потужності дви-
гуна при виникненні детонації. Цей недолік змусить водія перейти на нижчу 
передачу, і тим самим знизити навантаження на двигун, що приведе не тільки 
до зникнення детонації, а і до економії палива і зниженню CO і CH. 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 85 

 
Рис. 1. Структурна схема системи відстеження детонації 

 
ДТп – датчик температури повітря; ДО к/в – датчик обертів колінчастого валу; 
ГР – блок гальванічної розв’язки; БЗІ – блок збору інформації; ДД – датчик де-
тонації; ДТд – датчик температури двигуна; ДПЗ – датчик положення дросель-
ної заслінки; MUX – мультиплексор; АЦП – аналого-цифровий перетворювач; 
ЦСФ – цифровий смуговий фільтр; БВД – блок виявлення детонації; БВК – 
блок формування команд; ROM – блок пам’яті. 
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Використання комп’ютерної техніки поширюється практично на всі види 
життєдіяльності людини. Причому зростає її роль в галузях критичного засто-
сування з підвищеними ризиками небезпеки, таких як надшвидкісний транс-
порт, атомна енергетика, оборонна та космічна техніка, а також їх інфраструк-
тура. До комп’ютерних систем критичного застосування пред’являються під-
вищені вимоги в питаннях безпеки, у вирішенні яких важливе місце займають 
методи робочого діагностування цифрових компонентів, що спрямовані дати 
оцінку основній характеристиці результатів обчислень – їх достовірності [1]. 

Ефективність методів робочого діагностування суттєво залежить від 
об’єкту контролю та умов його функціонування. Основу робочого діагносту-
вання складають традиційні методи, такі як контроль за паритетом та числовим 
модулем, що були розроблені в рамках теорії самоперевіряємих схем для обро-
бки точних даних. За них виступають дані, що є цілими за своєю природою. Це 
нумеровані дані, такі як управляючі слова, номери елементів множин. Особли-
востями сучасних арифметичних пристроїв є їх схемний, як правило, матрич-
ний паралелізм та орієнтація на обробку наближених даних. Такі цифрові ком-
поненти є однотактними пристроями для роботи у форматах із плаваючою точ-
кою: матричні помножувачі та поділювачі мантис, паралельні додавачі та зсу-
вачі для нормалізації та денормалізації мантис. Наближений характер обчис-
лень суттєво змінює умови робочого діагностування арифметичних пристроїв. 
Наближений результат містить старші вірні та молодші невірні помилки. В них 
несправності цифрових схем викликають відповідно суттєві та несуттєві поми-
лки для достовірності результату. Достовірність результатів обчислень оціню-
ється доповненням до ймовірності появи суттєвої помилки, а достовірність ме-
тодів робочого діагностування (в контролі результатів) визначається за ймовір-
ністю виявлення суттєвих помилок та пропуску несуттєвих помилок [2].  

Поставлена задача аналізу роботи сучасних арифметичних пристроїв при 
несправностях та дослідження ефективності методів робочого діагностування в 
контролі результатів обчислень.  

Для вирішення цієї задачі розроблено програмні моделі однотактного мат-
ричного помножувача мантис та засобів контролю, що розроблені за традицій-
ними методами робочого діагностування та новими методами, що враховують 
особливості наближених обчислень.  

Однотактний матричний помножувач мантис представлено за схемою 
Брауна, що містить матрицю n ×(n – 1) операційних елементів та визначає 
округлений n-розрядний результат, виконуючи повну або скорочену операцію 
над n-розрядними двійковими кодами нормалізованих мантис [3].  
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Аналізується дія одиночної константної несправності та одиночного зами-
кання двох точок в межах одного операційного елемента. 

За традиційний метод розглянуто контроль за модулем три при виконанні 
пристроєм повної операції множення. З методів, що орієнтовані на обробку на-
ближених даних, досліджено контроль за модулем три скороченої операції 
множення та контролю за нерівностями, що визначають за операндами нижню 
та верхню границі округленого результату та порівнюють його з границями, 
оцінюючи як недостовірний результат при порушенні границь. 

Програмні моделі пройшли верифікацію на розроблених для цього режи-
мах та на робочих режимах справного та несправного стану пристрою. Моде-
лювання виконувалося для однотактних помножувачів з n = 8 – 15 на довільних 
вхідних послідовностях з призначенням довільного місця та виду кожного з типів 
несправностей. Округлений результат обчислювався за повною і скороченою опе-
рацією з різним розподілом результату на вірні й невірні розряди.  

Результати моделювання показали, що 80%, результатів, що обчислюються 
під дією несправності замикання, включаючи константну несправність, є без-
помилковими. 10% є помилковими, але достовірними. Скорочення обчислень 
не впливає на достовірність результатів, оскільки не змінює ймовірність суттє-
вої помилки. Одиночна константна несправність викривляє результати в 4 рази 
частіше ніж замикання двох точок. 

Контроль за модулем три повної та скороченої операцій виявляє всі одино-
чні несправності замикання, включаючи константну несправність. 

Достовірність традиційного контролю за модулем три відслідковує ймові-
рність появи суттєвої помилки, яка для повної операції не перевищує 0,5 і із 
зменшенням відсотку вірних розрядів прискорено зменшується. 

При виконанні скороченого множення знижується ймовірність появи не-
суттєвої помилки та зростає наближаючись до одиниці достовірність контролю 
за модулем три. Контроль за нерівностями виявляє помилки залежно від їх ве-
личини – суттєві в старших розрядах з більшою ймовірністю, а несуттєві в мо-
лодших розрядах – з меншою ймовірністю. Порівняно до контролю за модулем 
три скорочених операцій даний метод програє в ймовірності виявлення суттєвої 
помилки та виграє в достовірності за рахунок ігнорування несуттєвих помилок. 
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В настоящее время большое внимание уделяется замене устаревших счет-
чиков индукционного типа современными цифровыми счетчиками электро-
энергии (ЦСЭ). 

В ЦСЭ можно достичь любого класса точности. Отсутствие подвижных 
механических частей значительно повышает надежность устройства. Кроме то-
го усложняется возможность несанкционированного отбора электроэнергии. 
Обработка аналоговой информации в цифровом виде позволяет  одновременно 
измерять как активную так и реактивную составляющую мощности, что очень 
важно при учете электроэнергии в трехфазных сетях. Появляется возможность 
построить  компьютерную систему учета электроэнергии[1,2]. Например, в 
компьютерной системе (КС) учета электроэнергии на 32 абонента в сетях од-
нофазного тока данные со счетчиков посредством модема передаются по элек-
трической сети на персональный компьютер (ПК) центра обработки информа-
ции отдела энергообеспечения через устройство сбора и передачи данных 
(УСПД) (рис1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Компьютерная система учета электроэнергии на 32 абонента 

 
Основным узлом КС, обеспечивающим точность учета электроэнергии, яв-

ляется ЦСЭ. 
На рис.2 приведена функциональная схема ЦСЭ. 

 
Электрическая сеть 

    
ЦСЭ1 

PLC 
модем 1 

    
ЦСЭ32 

PLC 
модем 32 

    
УОИ 

    
ПК 

 

    
УСПД 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 89 

В состав ЦСЭ входять следующие узлы: датчики напряжения ДН и тока 
ДТ; цифровой процессор обработки измерений ЦПОИ с включенными АЦП, 
имеющий фиксированные функции расчета активной и реактивной мощности и 
потребленной электроэнергии. 

В настоящее время функции ЦПОИ и МК производители микросхем 
стремятся объединить в одной микросхеме (МС). Так фирма Тeridian Semicon-
ductor выпустила МС 71М6521 для построения однофазных счетчиков.   Данная 
микросхема была выбрана для реализации ЦСЭ. 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема ЦСЭ 
 

На точность ЦСЭ влияют помехи, возникающие в сети под действием раз-
личных бытовых и промышленных приборов. 
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Быстрый  рост загруженности  транспортных  магистралей  привел  к  не-

обходимости  создания  современных  систем  управления  дорожным   движе-
нием  Для оптимального решения этой задачи необходимо разработать  автома-
тизированную систему управления движением транспорта,  построенную  на  
современной   элементной  базе  -  цифровых  микросхемах.   

Современные  цифровые  системы  (ЦС)  и  устройства (ЦУ) строятся  на  
основе программируемых  интегральных  микросхемах  высокого и  сверхвысо-
кого  уровня  интеграции  (ПЛИС),  а   их  проектирование  ведется  на  основе  
соответствующих систем  автоматизированного  проектирования  (САПР). 

Разработанная  автоматизированная  система  (АС)  управления  движе-
нием  транспорта  обеспечивает  следующий  режим  работы. 

• Движение по главной улице является приоритетным. Контроллер АС 
обеспечивает этот режим  до тех пор, пока отсутствует движение по боковой 
улице или отсутствуют пешеходы, которым необходимо пересечь одну из улиц. 
    • Две пары датчиков с каждой стороны боковой (неглавной) улицы опре-
деляют наличие автомобиля вблизи пересечения  на боковой улице и иниции-
руют изменение состояния АС, чтобы разрешить движение по этой улице. Одна 
пара  датчиков (передних) используется для того, чтобы определить наличие 
автомобиля вблизи пересечения, вторая пара датчиков, расположенных на 
большем расстоянии от перекрестка, определяет наличие длинной очереди 
("пробки") на боковой улице для увеличения времени движения по боковой 
улице. 

    • Если появился пешеход, которому необходимо пересечь улицу (нажата 
любая пешеходная кнопка), светофор останавливает все движение и позволяет 
пешеходу пересечь улицу в любом направлении, включая диагональное. 
 Сигналы, вырабатываемые датчиками, поступают на вход контроллера АС. 
Система  анализирует множество возможных состояний на перекрестке и выра-
батывает выходные сигналы, которые управляют включением и выключением 
огней светофоров. Три состояния (зеленый свет, желтый и красный)  использу-
ются для управления движением по главной улице, три – для управления дви-
жением по боковой улице, два – для управления передвижением пешеходов. 
 Для реализации  указанного  алгоритма на  современной базе он был  опи-
сан на специальном языке – VHDL, который обеспечивает моделирование ал-
горитма  с помощью САРП и его дальнейшую реализацию  на ПЛИС [1].  
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Проект  автоматизированной системы  управления движением  транспор-
та был выполнен  на  основе  САПР  MAX + plus II,  физическая реализация  АС  
-  на  базе  ПЛИС фирмы  Altera [2]. 

Система автоматизированного проектирования  MAX+PLUS II (Multiple 
Array MatriX Programmable Logic User System) предназначена для  ввода описа-
ния  проекта,  выполненного  на  языке  VHDL,  его  моделирования  с  целью  
проверки  правильности  реализации,  дальнейшей   компиляции  и  отладки.  
После  успешного  завершения  этих  процедур и  выбора  необходимой эле-
ментной  базы  осуществляется  непосредственное  программирование  устрой-
ства.    

Для  схемотехнической реализации автоматизированной  системы управ-
лением  движения  была  выбрана  интегральная  схема  типа  CPLD  (Complex 
Programmable Logic Devices) – Altera MAX 7064LC44,  которая содержит  64  
макроячейки,  скомпонованных  в  4  логических  блока (LAB). Каждая  макро-
ячейка содержит  программируемую  матрицу И,  фиксированную матрицу  
ИЛИ и  конфигурируемый  регистр. Разработанная  в  процессе проектирования 
структура цифрового устройства создаётся  путём реализации специальным  
программатором необходимых электрических соединений с  помощью про-
граммируемой матрицы соединений  (PIA, Programmable Interconnect  Array)  
Интерфейс с внешними  устройствами  осуществляется  с  помощью специаль-
ных блоков управления [2].  

После выбора  указанной  микросхемы было введено разработанное  
VHDL – описание алгоритма  функционирования  проектируемой  системы, 
произведены  его верификация  и  моделирование,  выполнен  анализ времен-
ных  соотношений  и  др.  Таким образом,  автоматизированная  система  
управления  движением  транспорта  (ее интеллектуальное  ядро) реализована   
фактически на  одном  кристалле.  

При разработке  рассмотренной  автоматизированной  системы  реализо-
вана  современная  технология построения  цифровых  устройств – система на  
одном кристалле  (System on Chip - SOC)   
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При розпізнаванні зображень в системах технічного зору однією з основ-
них задач являється формування опису текстур. Відомо три основних підходи 
до опису текстур [1]: структурний, спектральний та статистичний. Однак, при 
обробці реальних зображень, які містять в собі складну сукупність текстур, не 
завжди можна апріорно підібрати структурні елементи і обчислити текстурні 
ознаки, котрі б повністю описували дану текстуру. Крім цього, зображення реа-
льних текстур не мають, як правило чітко виражених частотних характеристик, 
по яким в подальшому, можна було точно здійснити класифікацію без викорис-
тання додаткових методів. Тому представляється перспективним розвиток ста-
тистичного підходу, котрий дозволяє врахувати випадковий характер розподі-
лення інтенсивності в текстурному зображенні. 

Метою роботи являється дослідження використання вейвлет-перетворення 
на етапі попередньої обробки зображень при статистичному підході до опису 
текстур в задачі розпізнавання.  

До основних методів статистичного підходу  опису текстур відносять: 
− метод обчислення ознак по матриці суміжності рівня «сірого» [2]. При 

побудові матриці суміжності інтенсивності необхідно задавати оператор пози-
ціонування },{: dD θ , де θ  визначає позицію піксель з заданою інтенсивністю 
відносно поточного, та d – відстань між пікселем i та j  зображення. Розмір ма-
триці визначається діапазоном інтенсивності зображення. На практиці викорис-
товуються не самі матриці, а ознаки котрі по ним обчислюються. В даній роботі 
будувалися матриці суміжності з наступними параметрами:  d =1, 
θ =(00,450,900,1350); 

− метод, оснований на використанні стохастичних моделей Марківського 
випадкового поля [3], в якому півтонове зображення розглядається як деяке 
двовимірне поле. Кожен піксель зображення описується через базову систему 
сусідів  n-го порядку. Основною структурною одиницею взаємодії в даній мо-
делі являється множинна сусідніх пікселем, де центральний піксель −  аналізу-
ючий, а останні належать до його системи сусідів. Розпізнавання текстур в да-
ному методі здійснюється за допомого обчислених ознак.  

Достатком розглянутих методів являється те, що вони дозволяють врахо-
вувати при формуванні опису текстур не тільки розподілення інтенсивності на 
зображенні, але і місце знаходження точок з рівними або близькими її значен-
нями.  

В багатьох практичних додатків при реалізації задачі розпізнавання необ-
хідно організувати текстури ієрархічним чином, тобто обрати різні масштаби 
представлення та побудувати відповідні описи текстурних зображень[4]. Відо-
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мо, що вейвлет-перетворення зображення дозволяє проаналізувати зображення 
на різних рівнях деталізації та виявити структурні особливості інтенсивності,які  
присутні в ньому. При цьому результати обробки зображення залежать від ви-
бору вейвлет-функції, масштабу обробки та виду вейвлет-перетворення. 

В роботі запропоновано на етапі попередньої обробки виконувати  по ряд-
кам (по  стовпчикам) обробку зображення заданої вейвлет-функції (Хаара, гі-
перболічний вейвлет), що дозволяє підкреслити особливості розподілення інте-
нсивності в текстурному зображенні. На етапі формування опису зображень – 
застосувати розглянуті статистичні методи: метод обчислення ознак по матриці 
суміжності (МС) та метод, оснований на використанні стохастичних моделей 
Марківського випадкового поля (МП). 

Комп’ютерне моделювання роботи даного алгоритму здійснено на прикла-
ді розпізнавання зон зносу різальних інструментів. Сформовані чотири класи 
зображень по 20 в кожному. Достовірність розпізнавання оцінювалася по сере-
дньому проценту вірного розпізнавання (ПВР), який наведений у таблиці. 

     

Простір опису зображення 

Вейвлет-перетворення 
Початковий Функція  

Хаара 
Функція гіперболічна 

Оцінка розпізна-
вання 

МС МП МС МП МС МП 
ПВР, % 87,5 86,2 94,0 93,0 94,0 95,0 

Встановлено, що при рішенні задачі розпізнавання, перехід в простір вей-
влет-перетворення на етапі формування опису текстурних зображень дозволяє 
підвищити достовірність розпізнавання у середньому на 7%. 
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Останнім часом, з розвитком оптико-електронних інформаційно-
енергетичних технологій та їх все більшим впровадженням в прикладну сферу, 
відчутна необхідність широкого застосування оптоелектронних систем з авто-
матичним відслідковуванням світлового випромінювання, особливо в лазерній 
обробці матеріалів, локаційних системах, оптичному зв'язку й інших галузях 
інженерії. Поширення лазерного випромінювання в атмосфері супроводжується 
великим набором явищ лінійної і нелінійної взаємодії. При цьому жодне з цих 
явищ не виявляється окремо. За якісними ознаками зазначені явища можна роз-
ділити на такі основні групи: рефракція променів лазерного пучка; поглинання 
енергії лазерного пучка атмосферними газами; розсіювання енергії лазерного 
пучка частками аерозолів на флуктуаціях щільності повітря та ін.; флуктуації 
параметрів лазерних пучків, обумовлені атмосферною турбулентністю. 

Відомо, що при використанні лазерів у наукових дослідженнях і у промис-
ловій обробці, небажана структура профілю інтенсивності лазера призведе до 
низьких показників технічного процесу. Через це засоби вимірювання характе-
ристик профілю лазерних променів (ЛП) є вагомим елементом будь-якої лабо-
раторії або виробничого обладнання. 

Просторовий розподіл інтенсивності лазерного пучка залежить від механі-
чних, термічних і електромагнітних змінних, якими створено пучок. 2D і 3D 
профілі лазерного пучка відображають результат розподілу інтенсивності у ін-
туїтивно простий, нескладний у інтерпретації спосіб. У той же час неелектронні 
методи не можуть забезпечити такого рівня точності, особливо при викорис-
танні випромінення в ультрафіолетовому або інфрачервоному діапазонах. Тому 
вказані профілі та, відповідно, системи профілювання стали загальноприйнятим 
засобом при налаштуванні лазерів, цінним аналітичним інструментом при діаг-
ностиці проблем, пов’язаних з використанням лазерів. 

Для різних прикладних задач є актуальними наукові розробки, присвячені 
визначенню окремих характеристик профілю ЛП, ідентифікації та розпізнаван-
ня плямоподібних зображень ЛП з різним ступенем спотворення внаслідок дії 
зовнішніх факторів впливу. Також для вирішення багатьох практичних завдань 
необхідно знати закономірності поширення оптичного випромінювання в неод-
норідному середовищі, оптичні властивості якого змінюються в просторі. На-
прямок поширення, швидкість і амплітуда є локальними характеристиками й 
розглядаються як функції координат. 

В даному дослідженні зосереджено увагу на особливостях побудови, моде-
лювання та розпізнавання тривимірних об'єктів. Адже для вирішення багатьох 
сучасних проблем пов’язаних із застосуванням систем машинного зору актуа-
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льною є задача розпізнавання техногенних 3D об'єктів. В окремих класах задач, 
в тому числі і у задачах профілювання лазерних променів, актуальним є напрям 
застосування, поряд із традиційними системами 2D розпізнавання, спеціалізо-
ваних систем 3D відображення та розпізнавання з метою підвищення точності 
розпізнавання. До недоліків систем 2D розпізнавання можна віднести те, що в 
таких системах переважно використовуються ділянки зображення з високим 
контрастом (наприклад, в задачах профілювання ЛП – крайові лінії градацій яс-
кравості, енергетичні центри та їх околи) і недостатньо використовується інфо-
рмація в областях низького контрасту (наприклад, області низької інтенсивнос-
ті яскравості та граничні з фоном ділянки). На противагу цьому, системи 3D 
розпізнавання включають для аналізу усі ділянки зображення. За наявності по-
чаткових 3D моделей об’єктів у 3D розпізнаванні, ймовірність появи помилок 
значно зменшується в порівнянні з 2D розпізнаванням.  

Необхідно відзначити, що актуальність створення штучних інтелектуаль-
них систем розпізнавання та ідентифікації 3D об’єктів є досить високою, але й 
одночасно дуже складною теоретичною та технічною проблемою. Важливою 
особливістю методів розпізнавання 3D об’єктів є можливість підвищення точ-
ності розпізнавання шляхом комбінування власне методів призначених для 3D 
об’єктів з методами розпізнавання, що застосовується для 2D об’єктів. Зокрема, 
статистичні методи, наприклад, метод головних компонент (Principal 
Component Analysis – PCA), широко використовувалися раніше в 2D розпізна-
ванні. В численних наукових публікаціях описано, що метод PCA реалізований 
і для 3D розпізнавання (метод «Eigenface»). Альтернативним для PCA є метод 
лінійного дискримінантного аналізу. На відміну від PCA, у лінійному дискри-
мінантному аналізі один об'єкт задається не одним зображенням, а набором мо-
делей. Поширеними методами розпізнавання 3D об’єктів є також: метод неза-
лежних компонент (Independent Component Analysis), метод еволюційного пе-
реслідування (Evolutionary Pursuit), метод порівняння еластичних графів, метод 
контурного перетворення, метод прихованих Марківських моделей тощо. В да-
ному дослідженні на першому етапі було апробовано та застосовано метод 
“Eigenfaces” для розпізнавання тестових зображень обличчя людини, а за ре-
зультатами першого етапу – для ідентифікації та розпізнавання 3D каркасів 
плямоподібних зображень ЛП. В контексті побудови 3D відображення плямо-
подібних зображень ЛП, в роботі було здійснено комп'ютерне моделювання в 
середовищі MatLab 3D каркасів зображень профілю ЛП. Також розроблено 
програмний комплекс для моделювання та розпізнавання 3D профілю ЛП у ре-
альному часі на базі плямоподібних зображень відео-траси лазерних пучків, 
призначений для попередньої обробки, перетворення 2D плямоподібного зо-
браження в 3D об’єкт, візуалізації 3D профілю ЛП, а також ідентифікації та 
розпізнавання 3D об'єктів плямоподібних зображень ЛП з різним ступенем спо-
творення внаслідок дії зовнішніх факторів впливу. 
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Сложность задач анализа, проектирования, построения, сопровождения и 

контроля современных автоматизированных информационных систем (АИС) и 
автоматизированных систем управления наряду с их высокой степенью нефор-
мализованности и распределенности обуславливает с одной стороны рост уров-
ня абстрактности формальных, декомпозиционных моделей и методов [1], с 
другой стороны – развитие технологий нечеткого анализа и искусственного ин-
теллекта [2]. В результате достигается большая адекватность моделей, методов 
и технологий анализа и синтеза АИС самим прикладным задачам и реальным 
процессам. В этой связи представляется своевременным и нетривиальным ис-
следование многоуровневых моделей распределенных систем на основе ис-
пользования эволюционных мультиагентных систем. 

Целью настоящей работы является достижение больших полноты, точно-
сти и меньшего времени многоуровневого, мультиагентного моделирования 
объектов и взаимодействий АИС при меньших затратах вычислительных ре-
сурсов.  

Для достижения поставленной цели решаются две базовые задачи:  
− построения новой многоуровневой мультиагентной модели, во-

первых, основанной на иерархии многих мультиагентных систем, 
использующих внешнее поведение непосредственно младших как 
внутренний структурно-функциональный базис собственной архи-
тектуры, во-вторых, предоставляющей распределенные взаимодей-
ствия АИС на разных уровнях описания с разной степенью детали-
зации;  

− разработки новых нисходящего и восходящего методов анализа 
данной модели, основанных на синхронизации и резонансе (экстре-
мальных зонах синхронизации) структур, процессов и жизненных 
циклов в целом для всей иерархии эволюционных мультиагентных 
систем.  

Предлагаемые модель и методы предназначены для описания и анализа 
взаимодействий распределенных, контролируемых и контролирующих объек-
тов и структур, их систем и иерархий, представляющих аппаратную, программ-
ную и информационную составляющие АИС. 

Мультиагентная система некоторого слоя иерархии характеризуется собст-
венными несущими множествами, сигнатурами операций и законов, эволюция-
ми агентов из переменного множества, а также эволюцией всей системы с соб-
ственными для каждого случая переменными правилами репродукции, крос-
синговера, мутации, фитнессфункции. Законы операций сигнатур позволяют 
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формировать структурные, функциональные, предикатные, временные и нечет-
кие операторы и их системы. Внутренняя транспортная система в структуре 
мультиагентной системы основана на цепочках и деревьях мутаций и кроссин-
говеров. Внешняя транспортная система в структуре среды размещения АИС 
основана на цепочках и деревьях «острых» репликаций (объект уничтожается в 
старом узле/узлах структуры и создается в новом).  

В произвольном слое иерархии любой объект – система, агент, алгебра, не-
сущее множество и его любой элемент, сигнатура и ее любой закон – определе-
ны в пространстве структурно-функционального базиса, образованного соот-
ветствующими объектами другой мультиагентной системы непосредственно 
смежного младшего слоя иерархии. Изменчивость (и мутация) формируется как 
собственная изменчивость и изменчивость, унаследованная от объектов струк-
турно-функционального базиса. 

Нисходящий и восходящий методы анализа модели в качестве основных 
критериев используют локальные и групповые критерии репродукций и фит-
нессфункций, определяя при их синхронизации совмести-
мость/несовместимость, резонансные, экстремальные зоны в пространствах 
значений критериев. 

Частичная программно-алгоритмическая реализация предложенных моде-
ли и методов, выполненная для сервисов обучения АИС кафедры, подтвердила 
целесообразность их дальнейшего развития и внедрения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Карпов Ю.Г.  Model Checking. Верификация параллельных и распределенных 
программных систем. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 560 с. 
2. Рассел Стюарт, Норвиг Питер  Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.. : 
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 1408 с. 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 98 

УДК 004.272 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ПОТОКОВИХ СИСТЕМ  
З ПАРАЛЕЛЬНИМ ФОРМУВАННЯМ КОМАНД 

Сулім А.В. 
д.т.н., професор каф. обчислювальної техніки Жабін В.І. 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут», УКРАЇНА 

 
Постійно зростаюча складність задач реального часу обумовлює необхід-

ність дослідження та розробки високоефективних обчислювальних систем. В 
роботі розглядається можливість підвищення продуктивності систем, що керу-
ються потоком даних (СКПД), за рахунок формування паралельних потоків ко-
манд. 

Узагальнена структура СКПД для автоматичної реалізації дрібнозернисто-
го паралелізму (рис. 1) містить декілька обчислювальних модулів (ОМ) та сере-
довище формування команд (СФК) [1]. 
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модуль1 

Буфер команд 

Буфер даних 

Обчислювальний 
модульn 

… 

 

Рис. 1. Потокова система 

Команда формується на основі даних, що надходять в систему через при-
строї вводу та результатів обчислень в ОМ. Теоретично модель обчислень пе-
редбачає негайне виконання команди, якщо дані для неї готові. 

Найпростіший варіант архітектури має один обчислювальний модуль, одне 
середовище формування команд. В такому випадку не використовується потен-
ціал паралельної обробки, закладений обчислювальною моделлю. Збільшення 
кількості СФК результатів не дасть, тому що команди й надалі будуть викону-
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ватись послідовно. При збільшенні тільки кількості ОМ, неминучою буде ситу-
ація, коли СФК стане вузьким місцем системи та буде визначати її продуктив-
ність. Тобто подальше додавання обчислювальних модулів не збільшить ефек-
тивності роботи самої системи.  

Отже виникає задача побудови архітектури системи з оптимальним спів-
відношенням кількості ОМ (m) та СФК (n). 

Розглянемо модель системи з декількома ОМ та СФК в термінах систем 
массового обслуговування (СМО), що дозволить знайти залежність між n та m 
(рис. 2).  
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...
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...

λ
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λ1 λ2

 
Рис. 2. Модель системи в термінах СМО 

Використовуючи припущення Клейнрока про незалежність [2] та апарат 
ланцюгів Маркова [3],  отримуємо, що середній час знаходження заявки в сис-
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 Головне рівняння випливає з того, що цей час має бути мінімальним, тоб-
то min( )iT T= , де і подано парою min max min max, ( , )n m n n n m m m≤ ≤ ≤ ≤ . 

Таким чином, одержане рівняння дозволяє в кожному конкретному випад-
ку знайти оптимальне співвідношення кількості ОМ і СФК з урахуванням часо-
вих характеристик вузлів системи. Це дає потенціальну можливість забезпечити 
максимальне завантаження ОМ, що є необхідною умовою для скорочення часу 
вирішення задач.   
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Інформаційна безпека та захист  

інформації 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 101 

УДК 004.056, 004.03 
 

АСПЕКТИ ЗАХИЩЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В СИСТЕМАХ 
РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

Крет Т.Б., Пуля П.А. 
асистент кафедри захисту інформації Гарасим Ю.Р. 

Національний університет «Львівська політехніка», УКРАЇНА 
 

Вступ 
На цей час більшість систем контролю та управління доступом використо-

вують радіочастотний метод ідентифікації (RFID – Radio Frequency 
IDentification). Технологія RFID передбачає ідентифікацію особи, користувача 
за певним ключем (міткою). При цьому інформація у фізичній формі 
одержується за рахунок безконтактного зчитування даних, які зберігаються в 
пам’яті ключа. Застосування технології радіочастотної ідентифікації не 
обмежується системами контролю та управління доступом – широко 
використовується в логістиці, торгівлі, банківській та паспортній системах [1]. 

Використання сучасних біометричних паспортів, на яких зберігаються дані 
про особу, зумовлює науковий та практичний інтерес з точки зору захисту такої 
інформації. Постає необхідність у використанні надійного методу кодування та 
шифрування, що забезпечить конфіденційність, цілісність та доступність 
передачі інформації між міткою та зчитувачем. 

Система передачі інформації у технології RFID 
Передача інформації у цифрових системах, до яких відносимо й 

технологію RFID, полягає у перетворенні набору двійкових даних у 
послідовність імпульсів, які формуються для представлення даних. На рис. 1 
представлено найбільш поширені методи кодування під час передачі даних між 
міткою та зчитувачем. Розділимо їх на 2 групи: рівневі та перехідні. 

 
Рис. 1. Методи кодування у системах RFID 
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Рівневі коди містять інформацію про рівні сигналу і дані зазвичай декоду-
ються миттєво. Прикладом є код без повернення до нуля (Non Return to Zero – 
NRZ) і з поверненням до нуля (Return to Zero – RZ). Перехідні коди містять 
інформацію в переходах сигналу, а сам перехід може бути миттєвим, що 
визначається на основі даних пам’яті, яка фіксує закодовані дані. Зазвичай в 
технології RFID використовуються наступні коди [2]: з переходом фази (Ман-
честерський, Manchester); з модуляцією затримки (Міллера, Miller); двофазово-
просторовий код (FM0). Ці типи кодування сигналу відносять до лінійних. 

Часово-імпульсна модуляція (ЧІМ, англ. PTM – Pulse Time Modulation) для 
передачі інформації варіюється тривалістю імпульсу. Поділяється на широтно-
імпульсну модуляцію (ШІМ, англ. PWM – Pulse Width Modulation) і фазо-
імпульсну модуляцію (ФІМ, англ. PPM – Pulse Position Modulation). Даний тип 
кодування не є лінійним, проте, також використовується у вузькосмуговому 
типі кодування. Кодування з переходом фази є миттєвим, прямокутна хвиля зі 
зсувом фази в 0 градусів відповідає «1», а зі зсувом 180 – «0». Таке кодування 
може викликати складність при прийомі, а також не здатне забезпечити вияв-
лення помилок. Зручність застосування відображається в біполярній формі сиг-
налу, яка не має постійної складової. Кодування з модуляцією затримки – є 
перехідним кодуванням, яке вимагає наявності пам’яті про попередню 
інформацію. Забезпечує тимчасовий розподіл, без розширення спектру. Крім 
цього є більш зручним для модуляції, оскільки в цьому випадку відсутні 
труднощі з переходом фази. Двофазово-просторовий код є перехідним кодом, в 
якому перехід відбувається точно в початку кожного бітового періоду. Це при-
зводить до простішого забезпечення синхронізації при прийомі, проте, призво-
дить до розширення спектру. Часово-імпульсна модуляція (ЧІМ) – це такий 
клас кодування, який зазвичай використовується для кодування аналогового 
сигналу в цифровий на часовій шкалі. Використовується в системах RFID для 
кодування цифрових сигналів при тимчасовій передачі даних. У кодуванні ФІМ 
наявність модуляції на деякому інтервалі відповідає 1, а відсутність модуляції 
відповідає 0. У ШІМ модуляції, виконавчі одиниці і нулі можуть бути 
представлені різною тривалістю імпульсу за певний інтервал часу [3]. 

Для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності передачі 
інформації між міткою та зчитувачем авторами пропонується використовувати 
технологію Lightweight Cryptography, перевагами якої є мініатюрні розміри 
апаратної реалізації, низьке споживання потужності, висока швидкодія, 
стабільність роботи, низька вартість. 
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АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ МЕТОДУ НЗБ ДО ПОВОРОТУ ЦИФРОВОГО 
ЗОБРАЖЕННЯ  

Ісаєва Н.В., асистент каф. ІММЗІС Наріманова О. В. 
Одеський національний політехнічний університет, УКРАЇНА 

 
Задача захисту цифрової інформації на сьогоднішній день не втрачає своєї 

актуальності. Це обумовлюється неперервним ростом обсягів цифрової інфор-
мації та широким використанням Інтернету. Стеганографічні методи вирішу-
ють задачі захисту цифрової інформації при її передачі. Метод найменшого 
значущого біту (НЗБ) є одним з найбільш поширених стеганографічних методів 
[1]. Однак на сьогоднішній день невирішеним залишається питання його стій-
кості до геометричних перетворень взагалі і до повороту зокрема.  

У зв’язку з цим актуальною є мета роботи  – аналіз чутливості методу НЗБ 
до повороту, що є одним з найпоширеніших геометричних перетворень. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі : 1) 
провести програмну реалізацію методу НЗБ, до якого включити процес поворо-
ту цифрового зображення; 2) дослідити чутливість методу НЗБ до збурюючих 
дій. 

У середі розробки Matlab був проведений обчислювальний експеримент із 
залученням 50 цифрових зображень (ЦЗ). Кожне зображення використовувало-
ся як контейнер для занурення секретного повідомлення у біти різних порядків 
[1]. Після занурення повідомлення ЦЗ поверталося на деякий кут, зберігалося та 
поверталося назад, після чого проводилося відновлення секретного повідом-
лення.  Повороти ЦЗ проводилися на різні кути. При проведенні експерименту 
аналізувався відсоток вірно відновленого  секретного повідомлення.  

Найбільш характерні результати обчислювального експерименту наведені 
у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 –  

Відновлення  секретного повідомлення в залежності від куту, на який ро-
биться поворот зображення. 

Кут повороту ЦЗ, °  % відновленого секрет-
ного повідомлення 

1 98 
2 85 
3 81 
4 77 
5 74 
6 71 
7 68 
8 65 
9 61 
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10 58 
11 56 
12 54 

 

При проведенні обчислювального експерименту виявилося, що відсоток 
вірно відновленого секретного повідомлення після повороту стегоповідомлен-
ня, залежить не стільки від порядку значущого біту, в який проводиться зану-
рення, скільки від куту, на який проводиться поворот. Подальша робота автора 
направлена на модифікацію методу НЗБ з метою підвищення його стійкості до 
повороту. 
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Трагические события 11 сентября 2001г., повлекшие за собой запрет шиф-
рования на законодательном уровне во многих странах мира, привели к значи-
тельной активизации разработок в области стеганографии [1] и возможности 
использования этих разработок различными террористическими структурами. В 
силу этого чрезвычайно актуальным в настоящий момент является решение 
вопросов, связанных с повышением эффективности стеганоанализа [1].  Не-
смотря на то, что работы в этом направлении ведутся достаточно активно [2,3], 
целью их, как правило, является решение частных задач, выявление результатов 
работы конкретных стеганографических методов, при этом общего математиче-
ского подхода к проблеме стеганоанализа (в смысле детектирования произве-
денного внедрения секретной информации или вывода о его отсутствии) до на-
стоящего момента не существовало. 

Целью настоящей работы является разработка теоретических основ нового 
универсального  стеганоаналитического метода, эффективно работающего как в 
пространственной, так и в частотной области стеганосообщения. 

Достижение поставленной цели проводится путем адаптации предложен-
ного в [4]  общего математического подхода к анализу состояния и технологии 
функционирования произвольных информационных систем, основанного на 
теории возмущений, в область стеганографии за счет решения следующих за-
дач:  

1. Универсальной формализации процесса стеганопреобразования; 
2. Выделения свойств формальных параметров, определяющих контейнер 

и позволяющих отделить его от стеганосообщения.  
Произвольная стеганографическая система (контейнер, стеганосообщение) 

формализуется в виде двумерной mn× -матрицы F , что позволяет свести анализ 
состояния системы к анализу соответствующей матрицы. Результат любых дей-
ствий, производимых над контейнером (стеганосообщением) в общем случае 
можно представить как возмущение F∆  матрицы F , причем результирующая 
матрица очевидно удовлетворяет соотношению: 
                                                           FFF ∆+= ,                                                  
где  )(FfF =∆ , т.е. F∆ является некоторой функцией матрицы F . В качестве на-
бора формальных параметров, однозначно определяющих и всесторонне харак-
теризующих контейнер (стеганосообщение), можно использовать любой из на-
боров, который однозначно определяет произвольную двумерную матрицу – 
полных наборов параметров [4]. Одним из таких наборов, преимущества кото-
рого подробно обсуждаются в [4], является совокупность сингулярных чисел 
(СНЧ) и сингулярных векторов (СНВ), полученных при помощи нормального 
спектрального разложения матрицы, отвечающей рассматриваемой стеганогра-
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фической системе. Любое стеганопреобразование возмутит матрицу контейне-
ра F , а значит определенным образом возмутит ее СНЧ и СНВ. В силу этого 
любое стеганопреобразование представимо в виде совокупности возмущений 
СНЧ и (или) СНВ ее матрицы, что позволяет естественным образом свести за-
дачу стеганоанализа к анализу возмущений СНЧ и СНВ, выделению их харак-
терных особенностей. Это утверждение является краеугольным камнем для 
разработки предлагаемого единого  подхода к стеганоанализу. Необходимо от-
метить, что явным преимуществом такого подхода является универсальность 
метода с точки зрения области его применимости (пространственная, частот-
ная), поскольку сингулярный спектр матрицы, а значит и совокупность анали-
зируемых возмущений, не изменится при переходе из пространственной облас-
ти в частотную [5]. 

В качестве контейнера рассматривается цифровое изображение (ЦИ) в 
формате JPEG, основанном на дискретном косинусном преобразовании и ис-
пользуемым в настоящее время большинством цифровых камер. Квантование 
коэффициентов, полученных в частотной области, ― обязательный шаг проце-
дуры JPEG-сжатия, является необратимой процедурой и приводит к закономер-
ным особенностям СНЧ блоков, полученных после предварительного стан-
дартного разбиения матрицы ЦИ: в среднем около 90% блоков ЦИ являются 
невырожденными, при этом их минимальные СНЧ имеют значения, сравнимые 
с погрешностью округления, а скорость их изменения близка к 0. Представлен-
ная картина качественно изменяется при погружении секретной информации. 
Так, при использовании алгоритма LSB [1] погружение бинарной последова-
тельности, выражающееся в возмущении всего лишь 10% общего числа пиксе-
лей контейнера, приводит к возрастанию как среднего количества невырожден-
ных блоков матрицы стеганосообщения (до 96%), так и скорости изменения 
младших СНЧ. Увеличение объема погружаемой информации делает отличие 
контейнера от стеганосообщения более очевидным.  

Для разработки практического стеганоаналитического метода необходимо 
установить числовые значения порогов для количества невырожденных блоков 
и скорости изменения младших СНЧ, позволяющие отделить контейнер от сте-
ганосообщения, что является дальнейшей целью работы автора.  
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Завдяки великому росту використання цифрової інформації у різних сфе-

рах діяльності людини задачі захисту інформації є дуже важливими. Як методи 
захисту інформації широке застосування отримали стеганографічні методи. 
Одним з найбільш поширених стеганографічних методів є метод найменшого 
значущого біту (НЗБ) [1]. У більшості випадків при передачі інформація зазнає 
таких збурюючих дій як масштабування, обрізка та стиснення, складовою якого 
є квантування [2]. Метод НЗБ є дуже чутливим до таких збурюючих дій.  

У зв’язку з цим актуальною є мета даної роботи − аналіз чутливості методу 
НЗБ до квантування, що є складовою процесу стиснення, для подальшої моди-
фікації методу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
1. Провести програмну реалізацію методу НЗБ до якого включити процес 

квантування цифрового зображення. 
2. Дослідити чутливість методу НЗБ до збурюючих дій. 
У середі розробки Matlab був проведений обчислювальний експеримент із 

залученням 50 зображень. Кожне зображення використовувалося як контейнер 
для занурення повідомлення у біти різних порядків. Після занурення зображен-
ня підлягало стисненню, що призводило до квантування коефіцієнтів дискрет-
ного косинусного перетворення, що, у свою чергу, призводило до змін значень 
матриці зображення. При проведенні експерименту аналізувався відсоток вірно 
відновленого повідомлення та наявність порушення візуальної стійкості. Най-
більш характерні результати обчислюваного експерименту наведені у табл.1. 

 
Таблиця 1 – 

Відновлення стегоповідомлення при наявності  квантування  в залежності від 
порядка біту, у який робиться занурення. 

 № біту % відновлення повідомлення Порушення візуальної 
стійкості 

1 47,0896-54,3458 + 
2 49,8711-55,4092 + 
3 47,8866-56,9844 - 
4 45,09-59,109 + 
5 53,2833-70,5492 - 
6 19,3161-82,9167 - 
7 11,7735-88,0312 + 
8 9,75-92,8873 + 
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Як показують результати обчислювального експерименту, метод є чутли-
вим до стиснення, крім того негативний вплив квантування на стегоповідом-
лення, занурене за методом НЗБ, залежить від якості стиснення цифрового зо-
браження. У зв’язку з цим, подальшою метою дослідження автору є аналіз чут-
ливості методу НЗБ до квантування при різних якостях стиснення цифрового 
зображення. Результатом цього аналізу має стати модифікація методу НЗБ з ме-
тою підвищення його стійкості до стиснення. 
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З розвитком та розповсюдженням різних графічних редакторів, наприклад 
Adobe Photoshop, актуальним стає проблема фальсифікації зображення. Існують 
різні методи визначення фальсифікацій, деякі з них потребують виділення 
об'єктів або деяких сегментів зображень. Наприклад, в методах виявлення 
композицій декількох частин в одному зображенні. 

Під сегментацією зображення розуміють розбиття зображення на не схожі 
за деякою ознакою області. Передбачається, що області відповідають реальним 
об'єктам, або їх частинам.  Сегментація зображень зазвичай використовується 
для того, щоб виділити об'єкти і межі  на зображеннях. 

Метою нашої роботи є розробка автоматичної сегментації та виділення 
межі об'єктів в повно-кольорових зображеннях (фотографіях). 

Існує велика кількість різних методів сегментації. Найбільш відомими се-
ред них є: порогова сегментація; центроїдне зв'язування; алгоритм вододілу; 
метод квантилей; методи розрізу графа; кластеризація в просторі кольорів і т.п.  

Перші три алгоритми використовують один і той же принцип: угрупування 
в області пікселів, розташованих поруч один з одним і мають рівні яскравості, 
що відрізняються не більш ніж на певне число. Це число називається порогом 
сегментації. У залежності від порогу сегментації можна отримати зовсім різні 
результати сегментації зображення: різна кількість сегментів, різні параметри 
сегментів і т.п. Проблема вибору порогу є суттєвою, тому що вибір занадто ма-
ленького порогу призведе до сверхсегментаціі, коли об'єкти на зображенні 
розбиті на велику кількість сегментів, які важко розпізнавати. Якщо вибрати 
дуже великий поріг, то втрачається велика кількість інформації про об'єкти, 
більше того, деякі об'єкти можуть бути помилково об'єднані з іншими або 
взагалі втрачені. Проблема вибору порогу для алгоритмів сегментації є важкою. 
На даний момент не розроблено жодного методу оптимального вибору порогу 
для будь-яких зображень. 

Метод квантилей являється простим, але ефективним методом пошуку 
проекції об’єкту. При всій своїй простоті, метод дає непогані результати. Хоча 
в розв'язуваних в даний час складних задачах обробки зображень таких простих 
методів вже недостатньо для отримання потрібного результату і розроблені 
більш складні методи сегментації, прості методи не втрачають актуальності. 
Вони використовуються як складова частина більш складних алгоритмів, а та-
кож вельми корисні для реалізації «у залізі», коли потрібні прості в плані об-
числень, але надійні алгоритми. 

В методах розрізу графа зображення представляється як виважений 
неорієнтований граф. Піксель або група пікселів асоціюється вершиною, а ваги 
ребер визначають (не)схожість сусідніх пікселів. Потім граф (зображення) 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 110 

розрізується згідно з критерієм, створеному для отримання «хороших» 
кластерів. Кожна частина вершин (пікселів), що отримується цими алгоритма-
ми, вважається об'єктом на зображенні. Деякі популярні алгоритми цієї 
категорії - це нормалізовані розрізи графів, випадкове блукання, мінімальний 
розріз і т.п. 

Для вирішення поставленого завдання необхідно провести модифікацію 
існуючих методів в напрямку автоматизації процесу сегментації і виділення 
межі та прискорення цього процесу. 
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Нанесення цифрового водяного знаку – це процес, при якому специфічні дані 

вводяться в мультімедіаконтент, роблячи його унікальним. Ці вставки незначні 
з точки зору корисного навантаження і постійно адаптуються до контенту. То-
му водяний знак непомітний і може бути знайдений і розшифрований лише за 
допомогою спеціальних детекторів. Спроби змінити або видалити його серйоз-
но вплинуть на якість матеріалу.  Нанесення водяного знаку додає копіям кон-
тента індивідуальність. 

Забезпечення захисту інтелектуальної власності електронної інформації з 
врахуванням сучасних вимог неможливе без вживання даного напряму стегано-
графії. 

Тому є необхідність у впровадженні композитного цифрового водяного зна-
ку, який складається з двох частин.  

Перша частина (ЦВЗ І) зберігає інформацію про наявність ЦВЗ в оцифрова-
ному зображенні, ідентифікатор системи впровадження ЦВЗ та основні правила 
використання оцифрованого зображення.  

Друга частина (ЦВЗ ІІ) – унікальний ідентифікатор об’єкта інтелектуальної 
власності. ЦВЗ І впроваджується найбільш захищеним способом – будь-які 
спроби злоумисника по видаленню або „зашумленню” вказаного ЦВЗ повинні 
приводи до деградації стегоносія до такого ступеню, що він повинен загубити 
свою комерційну цінність.  

Впровадження ЦВЗ ІІ виконується більш скритним образом – без знання ал-
горитму впровадження ЦВЗ злоумисник не зможе визначити розташування 
ЦВЗ статистичним, кореляційними та іншими методами. Визначення ЦВЗ ви-
конується стегонодетектором та стегонодекодером. Стеганодетектор виявляє 
лише ЦВЗ I, а стеганодекодер визначає лише ЦВЗ II. Схема запропонованої 
стеганографічної системи представлена на рис. 1.  

Стеганодетектор розміщується у користувача, а останні елементи системи на 
захищеному видаленому сервері в мережі Інтернет. 
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Рис. 1 Схема стеганографічної системи 

 
Забезпечення захисту інтелектуальної власності електронної інформації з 

врахуванням сучасних вимог неможливе без вживання даного напряму стегано-
графії. Тому необхідно використовувати систему з композитним ЦВЗ, що при-
зводить до : 

1. збільшення стійкості системи до ненавмисних або цілеспрямованих дій та 
застосування алгоритму вилучення ЦВЗ; 

2. можливостей застосування в системах управління правами на цифро-
вий контент; 

3.  забезпечення рішення проблеми багатократного впровадження ЦВЗ 
різними системами впровадження ЦВЗ. 
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Для підвищення ефективності процесу забезпечення живучості систем за-

хисту інформації (СЗІ) в корпоративних мережах зв’язку (КМЗ) на етапі проек-
тування та експлуатації виникла необхідність розробки адекватних моделей та 
методів її оцінки. Ці моделі та методи повинні враховувати особливості проце-
су проектування, побудови та функціонування як КМЗ, так і самої СЗІ [1]. 

Однією з найважливіших якостей СЗІ в КМЗ на етапі проектування є її фу-
нкціональна коректність. Це означає, що вона проявляє певні кількісні або якіс-
ні властивості. Переконавшись, що СЗІ в КМЗ поводить себе відповідним чи-
ном («правильно»), важливим завданням є забезпечити, щоб система відповіда-
ла продуктивно-пов’язаним (або кількісним) цілям. В той час як користувачі 
системи захисту вважають забезпечення коректності її роботи де-факто, саме 
кількісні властивості досить часто визначають перевагу однієї системи над ін-
шою [2]. Аналіз процесу оцінки живучості СЗІ в КМЗ за допомогою теорії ме-
реж Петрі, яку широко використовують для аналізу процесу моделювання та 
його оцінки, дозволяє у зручній графічній формі дослідити коректність реаліза-
ції процесу оцінки та експлуатаційні властивості моделі. 

Представимо модель процесу оцінки живучості СЗІ в КМЗ у вигляді мере-
жі Петрі (рис. 1) та дослідимо її у програмному середовищі Pipe v.3.0 (Проект 
MSc Group, Department of Computing at Imperial College London), результати ро-
боти програми наведемо нижче. Програмне середовище Pipe v.3.0 (із відкритим 
програмним кодом) є платформонезалежним засобом для створення та аналізу 
мереж Петрі (містить повний набір модулів аналізу поведінки та властивостей 
мереж, статистику продуктивності та деякі прості функції: порівняння та кла-
сифікація) [3]. 

Предметом дослідження імітаційного моделювання є наступні аспекти: чи 
виконує система ті функції, для яких вона призначена; чи функціонує вона ефе-
ктивно; чи можуть в ній виникати помилки та аварійні ситуації; чи містить вона 
потенційно вузькі місця; чи можна спростити систему або замінити її окремі 
компоненти і підсистеми на більш досконалі, не порушуючи її загального фун-
кціонування; чи можна з даних систем сконструювати більш складну, яка буде 
відповідати заданим вимогам тощо. 

Для представлення процесу оцінки живучості СЗІ в КМЗ у вигляді мережі 
Петрі: 1) визначено події, що виникають у системі захисту; 2) встановлено умо-
ви, при яких виникає кожна з подій; 3) встановлено зміни, які відбуваються в 
системі при здійсненні кожної події; 4) представлено графічно зв’язки між по-
діями та умовами. Набір основних властивостей мереж Петрі сформувався як 
набір характеристик, які властиві об’єкту дослідження, що є корисними або не-
бажаними (яких необхідно уникати). Тому, властивості умовно розділимо на 
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позитивні та негативні. Розрізнятимемо поведінкові та структурні властивості 
мереж. 

 

 
Рис. 1. Процес оцінки живучості систем захисту інформації в корпора-

тивних мережах зв’язку у вигляді мережі Петрі  
 
Використання імітаційного моделювання на основі теорії мереж Петрі по-

казав, що мережа Петрі, яка представляє процес оцінки живучості СЗІ в КМЗ є 
коректною та може бути використана на етапі проектування та експлуатації, 
оскільки вона має властивість обмеженості, безпечності, потенційної живучос-
ті, досяжності маркування та покриття, живучості, стійкості та активності. Ви-
рішуючи актуальну науково-практичну задачу розробки моделей і методів оці-
нки живучості СЗІ в КМЗ для покращення показників якості її функціонування 
в умовах впливу дестабілізуючих факторів на етапі проектування та експлуата-
ції в межах роботи розроблено та проаналізовано модель оцінки живучості сис-
тем захисту інформації в корпоративних мережах зв’язку, яка, враховуючи осо-
бливості функціонування СЗІ в КМЗ, модель загроз та порушника, модель по-
токової оцінки живучості, забезпечує вирішення задачі перерозподілу потоків 
інформації після впливу дестабілізуючих факторів для виконання цільової фун-
кції (захисту інформації); доведено коректність реалізації моделі оцінки живу-
чості СЗІ в КМЗ за допомогою теорії мереж Петрі. 
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Головна мета створення моделі оцінки втрат - побудова системи, де будуть 

використані майже всі теоретичні знання і математичні формули, що мають 
відношення до цієї теми. На даний момент такі системи ще не мають широкого 
практичного застосування, тому стоїть завдання створення універсального апа-
рату для розрахунку втрат для інформаційних систем. 

Для створення моделі оцінки втрат необхідно розробити підмоделі оцінок 
для кожної з властивостей інформації (доступність, конфіденційність, ціліс-
ність). 

Не дивлячись на наявність декількох методик оцінок, у даній роботі хочу 
зупинитися докладніше на оцінці втрат від загрози доступності, у відповідності 
з підходом, що запропонував Грездов у роботі 1.  

Загроза доступності - це обмеженість доступу до ресурсу або повна його 
відсутність, яка може відбутися у випадку навмисної або випадкової дії. Фор-
мула для розрахунку втрат від загроз доступності: 

;вдпвнд LLLLL +++=  (1) 
де ндL  – втрати від несвоєчасного надання послуг з доступу до інформації; 

вL  – втрати, що пов'язані з відновленням працездатності; пL  – втрати, що пов'я-
зані з простоєм вузла системи; пдL  – втрати, що пов'язані з втратою доходу. 

Втрати від несвоєчасного надання послуг з доступу, ндL , звично зафіксова-
ні у договорі з експлуатації. 

Втрати, що пов'язані з відновленням працездатності розраховуються: 

;*1
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де iZc - зарплатня співробітника в місяць, котрий відновлює працездатність 

атакованого вузла системи; Nc - кількість співробітників, які відновлюють пра-
цездатність; вt - час відновлення працездатності; Т – кількість робочих годин 
вузла системи на місяць. [1]. 

Втрати, що пов'язані з простоєм атакованого вузла: 
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де iZc  – зарплатня в місяць співробітника атакованого вузла системи; Nc – 

кількість співробітників на атакованому вузлі системи; пt – час простою вузла 
системи; Т - кількість робочих годин вузла системи на місяць [1]. 

Втрати, що пов'язані з втратою доходу визначаються: 

;*
T

tt
DL вп

вд

+
=   

(4) 
де D – річний дохід від використання атакованого вузла системи; вt , 

пt аналогічні формулам (2) і (3). Т – період роботи системи протягом року [1]. 
Модель оцінки втрат не є відокремленою, а складова частина загальної мо-

делі захисту інформації. Схематично представлення моделі оцінки втрат пред-
ставлено на рисунку 1. 

 
Рис 1. Представлення моделі оцінки втрат 

 
Як показує аналіз, для оптимізації витрат на захист, мінімізацію фінансу-

вання і отримання найкращого результату, доцільно розробити модель оцінки 
втрат. До переваг використання даної моделі оцінки слід віднести: простоту 
розрахунку, тобто всі показники, які використовуються у формулах, є відкри-
тими даними; наочність, тобто певні показники втрат дають можливість реаль-
ної оцінки поняття «втрачений прибуток»; легке навчання користувачів мето-
дикою роботи з моделлю; можливість використання на будь-якому, навіть не-
великому підприємстві. До недоліків моделі слід віднести те, що немає можли-
вості прогнозування нових потенційних загроз, не враховується можлива ін-
фляція; суб'єктивність оцінки значимості інформації. 

Провівши аналіз моделі оцінки втрат від загроз доступності, можна зроби-
ти висновок, що, не дивлячись на те, що модель є складовою частиною системи 
інформаційної безпеки підприємства, їй слід приділяти максимум уваги. Завдя-
ки цій моделі власники підприємств зможуть реально оцінити ситуацію з бізне-
сом і виділити достатньо коштів для відповідності рівню безпеки висунутим 
вимогам – забезпечення заданих параметрів, одним з котрих є доступність. 
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В наш час існує багато методів захисту інформації, в тому числі стеганог-

рафічних. Найбільш поширений завдяки своїй простоті стеганографічний метод 
–метод найменшого значущого біту (НЗБ) – дозволяє сховати у відносно неве-
ликих файлах (контейнерах) достатньо великі об’єми інформації (повідомлен-
ня) [1]. Наряду з простотою, недоліком цього методу є висока чутливість до 
збурюючих дій. Існує велика кількість модифікацій методу НЗБ, направлених 
на підвищення стійкості повідомлення до шумів, що виникають під час переда-
чі стегоповідомлення. Винятком є геометричні перетворення – поворот, масш-
табування та обрізка.   Саме тому дослідження чутливості методу НЗБ до масш-
табування є актуальною темою. 

Метою даної роботи є аналіз чутливості методу НЗБ до масштабування, що 
є одним з найпоширеніших геометричних перетворень. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі : 
провести програмну реалізацію методу НЗБ, до якого включити процес масш-
табування цифрового зображення; дослідити чутливість методу НЗБ до збурю-
ючих дій. 

Метод НЗБ є найбільш поширеним серед стеганографічних методів заміни 
в просторовій області. Молодший значущий біт несе в собі менше всього інфо-
рмації, тому його зміна не помітна для людини. Однак, найменший значущий 
біт є дуже чутливим до будь-яких збурюючих дій. При проведенні обчислюва-
льного експерименту інтерес становило знаходження такого значущого біту, 
який би був менш чутливим до масштабування, проте забезпечував візуальну 
стійкість при зануренні повідомлення в нього. 

В середі розробки MatLab із використанням 50 зображень був проведений 
обчислювальний експеримент, в ході якого повідомлення занурювалося у зна-
чущі біти різних порядків. При цьому аналізувався відсоток вірно відновленого 
повідомлення та наявність порушення візуальної стійкості. Найбільш характер-
ні результати обчислюваного експерименту приведені нижче. 

 
Таблиця 1 –  

Відновлення  стегоповідомлення при наявності масштабування зображення 
у залежності від порядку біту, у який робиться занурення. 

 
№ біту % відновленого повідомлення Порушення візуальної стійкості 

1 від 58 до 64 -  
2 від 56 до 66 - 
3 від 55 до 66 + 
4 від 60 до 72 + 
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5 від 60 до 74 - 
6 від 72 до 83 - 
7 від 74 до 87 + 
8 від 63 до 92 + 

 
Як показує обчислювальний експеримент, метод НЗБ є досить чутливим до 

масштабування. І навіть занурення інформації у значущі біти вищих порядків 
не дає задовільний результат відновлення повідомлення, проте порушують ві-
зуальну стійкість стегоповідомлення. Для більш ефективної роботи метода в 
реальних умовах необхідна його модифікація, тому  подальша робота автора 
буде присвячена аналізу та удосконаленню методу НЗБ з метою підвищення 
його стійкості до масштабування. 
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Стеганография занимает важное место среди методов защиты информации 
[1]. В рамках стеганографии секретное сообщение, или дополнительная инфор-
мация, встраивается в некоторый безобидный, не привлекающий внимание 
объект, или контейнер, результатом чего является стеганосообщение, которое 
затем открыто транспортируется адресату по каналу связи или хранится в таком 
виде. 

Стеганосообщение может подвергаться различным атакам противника. 
Одними из наиболее разрушительных являются геометрические атаки, которые 
чаще всего математически моделируются как аффинные преобразования с не-
известным декодеру параметром [2], в силу чего чрезвычайно актуально в на-
стоящий момент создание стеганографических методов, устойчивых к геомет-
рическим атакам, что является целью настоящей работы.  

В качестве исходного сигнала-контейнера для простоты изложения далее 
рассматривается изображение в градациях серого. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Обосновывается выбор преобразования исходного сигнала-контейнера, 

которое рассматривается как основа стеганографического алгоритма, ус-
тойчивого к геометрическим атакам. 

2. Разрабатывается алгоритм погружения (извлечения) секретной информа-
ции, основанный на выбранном преобразовании. 

Пусть имеется некоторое изображение (определенным образом выделен-
ный фрагмент изображения), содержащий K  пикселей. Каждому пикселю ста-

вится в соответствие вектор длины 2 — 2
21 ),( Zxxx T ∈= , составленный из его 

координат, где Z  — множество целых чисел. Полученные K  векторов 
)()1( ,, Kxx K  рассматриваются как совокупность реализаций двумерного случай-

ного вектора, используются для построения вектора математического ожидания 

xm  и ковариационной матрицы xC  рассматриваемого объекта согласно [3], для 
которой существует спектральное разложение:  
                                                      T

x UUC Λ=                                                           (1)  

где ),( 21 λλdiag=Λ , ],[ 21 uuU = , 2,1, =∈ iRiλ , — действительные собственные 

значения (СЗ), 2,1, =iui , — ортонормированные собственные векторы (СВ).  
Назовем нормированным преобразованием Хотеллинга (НПХ) преобразо-

вание:  

)(),( 2

1

21 x
TT mxUzzz −Λ==

−
. 
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НПХ является инвариантным относительно основных аффинных преобра-
зований, используется как основа нового стеганографического метода, устой-
чивого к геометрическим атакам, основные шаги которого: 
1. Выбрать способ определения координаты пикселей исходного изображения-
контейнера. 
2. Для исходного изображения получить вектор xm  и матрицу xC . 
3. Определить матрицы A,Λ  путем построения спектрального разложения (1). 
4. Исходному изображению-контейнеру поставить в соответствие изображение 
с матрицей H  по следующему правилу: каждому пикселю со значением ярко-

сти mjnif ij ,1,,1, ==  с координатами Txx ),( 21  ставится в соответствие пиксель 

нового изображения с координатами Tzz ),( 21 , полученными при помощи НПХ, 
с тем же значением яркости. 
5. Формирование стеганосообщения.  

5.1. В изображение H  произвести погружение секретного сообщения по 
выбранному предварительно алгоритму. Результатом проведенного преобразо-

вания будет возмущенная матрица  H . 

5.2. Для каждого пикселя H  с координатами Tzz ),( 21  и значением яркости  

mjnih ij ,1,,1, == , выполнить обратное НПХ, получая исходные координаты 
Txx ),( 21 пикселя в изображении-контейнере, но значение яркости этого пикселя 

положить равным ijh . Матрица полученного изображения - F - матрица стега-
носообщения. 

Основные этапы алгоритма извлечения секретного сообщения. 
1-4. Аналогичны соответствующим шагам в алгоритме погружения. 
5. Извлечение секретного сообщения.  

5.1. В изображении H  в соответствии с использованным алгоритмом по-
гружения определить местоположение пикселей, несущих секретную информа-
цию. 

5.2. Выделить секретную информацию путем проведения операций, обрат-
ных к операциям, используемым при непосредственном погружении. 

Таким образом, в работе теоретически обоснована инвариантность НПХ к 
некоторым из аффинных преобразований, что дало возможность разработать 
теоретические основы и основные шаги стеганографического метода, устойчи-
вого к геометрическим атакам.   
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Проблема защиты информации от несанкционированного доступа является 

чрезвычайно актуальной на данный момент. Использование традиционных 
криптографических методов не снимает проблемы надежной защиты данных 
из-за того, что зашифрованные данные сами по себе привлекают внимание про-
тивной стороны. Результатом этого может стать применение противной сторо-
ны как методов дешифрования данных так и «некомпьютерных» методов для 
получения зашифрованной информации. Исходя из этого, весьма актуальной 
является разработка подходов, которые в отличие от методов криптографии не 
закрывают данные от противной стороны, а скрывают от нее сам факта сущест-
вования таких данных. Современные методы скрытия факт существования дан-
ных (стеганографические методы) чаще всего основаны на встраивании секрет-
ной информации в мультимедийные контейнеры, информация в которых изна-
чально имеет аналоговую природу: графические, звуковые, видео файлы [1]. К 
недостаткам данных методов можно отнести относительную простоту уничто-
жения скрытой информации и низкую пропускную способность каналов пере-
дачи секретных данных, основанных на использовании этих методов. 

В данной работе предлагается подход, в основе которого лежит встраива-
ние данных в схемотехнический контейнер. В рамках этого подхода секретные 
данные встраиваются в цифровую логическую схему, выполняющую вполне 
определенную функцию. Наличие секретных данных при этом не изменяет 
функционирования схемы и процесс выполнения ее основной функции. Сек-
ретные данные в общем случае могут быть извлечены из логической схемы пу-
тем подачи на ее входы определенной входной последовательности, которая 
будет являться стегоключем. Частым случаем процесса извлечения данных мо-
жет быть перевод схемы в специальное состояние, находясь в котором схема 
выдает на свои выходы секретные данные. В данной работе предлагаются три 
способа схемотехнического скрытия данных.  

Первый предлагаемый способ схемотехнического скрытия данных базиру-
ется на использовании аппарата частично определенных булевых функций. 
Достаточно часто при проектировании комбинационных логических схем воз-
никают ситуации, когда при определенном входном наборе, значение на неко-
тором выходе схемы не существенно для задачи, возложенной на схему (такие 
значения называют безразличными). Математическим аппаратом, описываю-
щим комбинационные схемы такого рода, является аппарат частично опреде-
ленных булевых функций [2]. Разработчик схемы вправе доопределить безраз-
личное значение до ноля или единицы случайным образом или пользуясь опре-
деленными соображениями. При этом способ доопределения не влияет на 
функционирование схемы и процесс решения ею основной задачи. Предлагает-
ся использовать безразличные значения в качестве ячеек для хранения скры-
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ваемых данных. Для извлечения скрытых в схеме (в указанных ячейках) дан-
ных достаточно подать на ее входы в определенной последовательности набо-
ры, на которых схема принимает безразличные значения. В результате этого на 
выходе схемы будет формироваться последовательность встроенных в нее сек-
ретных данных. 

Второй предлагаемый способ схемотехнического скрытия состоит во вве-
дении в комбинационную схему дополнительного входа или нескольких таких 
входов, обеспечивающих перевод схемы их штатного в специальный режим ра-
боты. Пусть комбинационная схема имеет n входов и m выходов. Количество 
всевозможных входных (а следовательно и выходных) наборов для такой ком-
бинационной схемы составляет 2n. Добавление к комбинационной схеме одного 
дополнительного входа приводит к увеличению количества наборов в два раза 
(до 2n+1). Если принять дополнительно введенный вход в качестве старшего 
входа таблицы истинности схемы, то таблицу можно разбить на две равные 
части по 2n строки, в первой из которых дополнительный вход имеет значение 
«0», а во второй «1». Одну из этих частей таблицы можно использовать в штат-
ном режиме работы схемы, а вторую в режиме выдачи секретных данных.  

Третий предлагаемый способ схемотехнического скрытия основан на ис-
пользовании автоматных схем. Предлагается организовать граф функциониро-
вания автоматной схемы в виде совокупности рабочего (основного) подграфа и 
одного или нескольких секретных подграфов. В штатном режиме работы, схема 
выполняет переходы между состояниями входящими в рабочий подграф. Из 
некоторого выделенного состояния at рабочего подграфа по определенному ло-
гическому условию xt имеется переход в секретный подграф, равно как имеется 
обратный переход из некоторого состояния секретного подграфа в рабочий 
граф. Для того чтобы перейти в секретный подграф необходимо перевести ав-
томатную схему состояние at и обеспечить сигнал логического условия xt на 
входе схемы. Находясь в секретном подграфе, автоматная схема сама или при 
помощи соответствующих входных воздействий выдает на свои выходы скры-
тые данные. Пара (at, xt) при этом является частью стегоключа, открывающего 
доступ к встроенным в схему данным.  

Предложенные в данной работе новые способы схемотехнического скры-
тия данных могут быть эффективно использованы при создании аппаратно-
программных систем стеганографической защиты информации, основанных на 
применении нового вида стегоконтейнеров – цифровых схем. Практическая 
значимость предложений данной работы состоит в сложности стегоанализа та-
ких стегоконтейнеров, обусловленной отсутствием, на текущий момент, мето-
дов стегоанализа стегоконтейнеров данного вида и прогнозируемой сложно-
стью этих методов, в случае их создания. 
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Водночас зі зростанням популярності інформаційно-комунікаційних тех-

нологій виникають серйозні загрози розголошення персональних даних, крити-
чно важливих корпоративних ресурсів, державних таємниць [1, 2]. 

Найпоширенішими каналами витоку інформації є електронна пошта, ін-
тернет, друкувальні пристрої та мобільні накопичувачі, і при цьому вага витоку 
даних через сімейство TCP/IP протоколів – найбільша. 

Проведений аналіз існуючих засобів підвищення безпеки інформації у 
комп’ютерних мережах [3] дозволяє зробити висновок, що до проблем, з якими 
зустрічаються дані продукти, відносяться проблеми продуктивності, хибного 
спрацьовування і хибного неспрацьовування програмного продукту. 

Виходячи з викладеного, можна зазначити, що проблема дослідження та 
розробки методик підвищення безпеки комп’ютерних мереж є дуже важливою 
та актуальною. 

Розглянемо підходи інспектування трафіку, що використовуються у засо-
бах запобігання витоку інформації [3]: 

- підхід, що ґрунтується на правилах і регулярних виразах – інспектування 
трафіку відбувається за специфічними правилами. Перевагами методу є 
легкість реалізації і налаштування та висока швидкість обробки даних. 
Недоліки – високий рівень хибного спрацьовування і низький рівень за-
хисту неструктурованих даних; 

- підхід, що ґрунтується на створенні відбитку бази даних. Даний підхід за-
стосовується лише для структурованих даних Перевагою методу є дуже 
низький рівень помилкового спрацьовування. До недоліків відносять мо-
жливі проблеми з продуктивністю системи при великому наборі даних і 
використання так званого «живого» з’єднання з базою даних; 

- підхід, що ґрунтується на точній відповідності файлів – для моніторингу 
даних створюється база даних, що містить «відбитки» файлів – хеш-
функції, створені на основі даних файлу. При інспектуванні даних, ство-
рюються «відбитки» цих даних і здійснюється пошук на відповідність 
«відбиткам» файлів у базі даних. Даний метод використовується для не-
структурованих бінарних даних. Підхід працює для будь-якого типу фай-
лу і характеризується низьким рівнем хибного спрацьовування. Недолі-
ком методу є те, що його легко оминути; 

- підхід, що ґрунтується на частковій відповідності файлів – даний підхід в 
своїй основі також використовує «відбитки» даних, але створюється «від-
биток» не всього файлу, а його частин. Таким чином головний недолік 
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попереднього підходу усувається. Метод придатний для захисту неструк-
турованих даних. Недоліком методу можуть бути хибні спрацьовування; 

- статистичний аналіз – використовуються статистичні методи. Даний підхід 
вимагає великого обсягу даних, що інспектуються, і характеризується 
дуже високими рівнями хибного спрацьовування і хибного неспрацьову-
вання; 

- підхід, що ґрунтується на використанні словників – підхід базується на ви-
користанні словників, ключових фраз, кількості слів і їх позицій. Застосо-
вується для неструктурованих даних. Такий підхід у більшості випадків 
не може визначатися користувачем системи і характеризується дуже ви-
сокими рівнями хибного спрацьовування та хибного неспрацьовування. 

Проведений аналіз існуючих підходів дозволяє стверджувати, що не існує 
універсального методу моніторингу безпеки різних типів даних у 
комп’ютерних мережах.  

З урахуванням недоліків та переваг існуючих методів вирішення поставле-
ної проблеми, розглянемо удосконалений підхід, що ґрунтується на частковій 
відповідності файлів. Суть даної модифікації полягає у: 

- наданні користувачам системи можливості регулювати розмір гранулюю-
чого параметра, за допомогою якого обчислюється розмір частин файлу і 
створюються «відбитки» даних. Таким чином, чим більше значення дано-
го параметру, тим менша ймовірність хибних спрацьовувань (але при ду-
же великому значенні даного параметра зростає ймовірність хибних не-
спрацьовувань за рахунок можливого «забруднення» даних); 

- використання понять дозволених і захищуваних даних; 
- «відбитки» даних обчислюються між визначеними позиціями байтів (оріє-

нтовними точками). Орієнтовні точки вираховуються як локальні мініму-
ми вибраної функції на області байтів, яка визначається гранулюючим 
параметром. 

Запропонований модифікований підхід дозволяє значно знизити ймовір-
ність хибних спрацьовувань, не спричиняючи проблем з продуктивністю сис-
теми. 
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Одеський національний політехнічний університет, УКРАЇНА 

 
Комп'ютерні віруси є програмами, які можуть «розмножуватись» і таємно 

упроваджувати свої копії у файли, завантажувальні сектори дисків і документи. 
В даний час відомо декілька десятків тисяч вірусів, які розповсюджуються по 
комп'ютерних мережах. Обов'язковою властивістю комп'ютерного вірусу є вла-
стивість до самокопіювання.  По «місцю існування» віруси розділяють на фай-
лові, завантажувальні, макровіруси і мережеві. 

Метою роботи є аналіз розповсюджування вірусної інфекції в мережі і роз-
робка програми імітаційного моделювання процесу інфікування комп`ютерної 
мережі. Програмно змодельований об'єкт відповідає широкому  класу реальних 
систем таких, як комп`ютерні мережі, комп`ютерні віруси,  комп`ютерний за-
хист, а при адекватному виборі параметрів може, принаймні, якісно представ-
ляти деякі економічні і соціальні системи.  

Чисельний експеримент проводився для різних початкових станів інфекції 
мережі і різних кількостях антивірусних програм в мережі. Як спостережувана 
величина використовувалося  відношення числа інфікованих програм до  всіх 
програм в мережі, тобто інтенсивність інфекції. Ця величина характеризує сту-
пінь епідемії в мережі. За первинними даними моделювання будувалися точкові 
оцінки математичного очікування і середнього квадратичного відхилення ма-
тематичного очікування з довірчою вірогідністю 95% і коефіцієнтом Стьюдента 

1.86t =  при 8 мірах свободи і 10 повторних випробувань. По отриманим оцінкам 
методом найменших квадратів були побудовані  апроксимації  інтенсивності 
інфекції у вигляді лінійних залежностей   

( )|I Nd Ni a Nd b= ⋅ + , 

де   Ni   – початкове число інфікованих програм в мережі; Nd   – кількість анти-
вірусних програм в мережі.  

Приклад побудованої залежності зображений на рисунку. Апріорі перед-
бачалося, що 100%b =  при 0Nd = , тобто мережа повністю інфікується, якщо від-
сутні засоби захисту.  
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Рис.1. Залежність інтенсивності епідемії від інтенсивності захисту 

 
За результатами чисельного експерименту можна зробити слідуючи висно-

вки: 
–  залежність інтенсивності епідемії від інтенсивності лікування має ліній-

ний вид у певному діапазоні змін інтенсивності лікування; 
–  дисперсія середнього значення інтенсивності лікування зростає зі спа-

дом інтенсивності епідемії; 
–  характер інтенсивності епідемії практично не залежить від початкового 

числа інфікованих програм; 
–  є границя інтенсивності лікування, біля якої інтенсивність епідемії спа-

дає до нуля  стрибком; границя дорівнює 30% захисних засобів від загальної кі-
лькості програм в мережі. 
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Для організації безпечного функціонування соціотехнічної системи (люди-
на, суспільство, підприємство, держава) необхідно створення відповідної теоре-
тичної бази, яка б дозволяла реалізувати у практичній площині відповідні 
управлінські рішення щодо процесів оцінювання та забезпечення необхідного 
рівня захисту інформаційних ресурсів. З урахування того, що життєдіяльність 
сучасних  соціотехнічних систем відбувається  у конкурентному середовищі, 
задачу забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки необхідно роз-
глядати, як комплексну і  розділити на дві такі складові: 

1. Захист власних інформаційних ресурсів; 
2. Захист від інформаційного впливу конкурентів. 

Оскільки перша задача за своєю постановкою є класичною, то і її рішення  
може бути реалізовано з використанням відомих методів та засобів з урахуван-
ням  відповідного нормативно-правового забезпечення.  Друга задача є 
відносно новою, її виникнення пов’язано з використанням спеціальних 
технологій, які пов’язані з проведенням спеціальних інформаційних операцій та 
атак (технології проведення інформаційної війни). Відомо, що метою будь-якої 
інформаційної війни є широкомасштабне оперування об’єктами конкуруючої 
сторони з метою знищення, перекручування інформаційних ресурсів, або 
нав’язування вигідної інформації та застосування психологічного тиску з ме-
тою досягнення власної мети. 

Забезпечення інформаційної безпеки є одним з пріоритетних питань, яким 
повинна  займатися служба безпеки (СБ) підприємства. Відомо  чотири основні 
напрямки  діяльності і відповідні задачі, що вирішує служба безпеки і які спря-
мовані на захист інформаційних ресурсів підприємства Основні напрямки  за-
безпечення інформаційної безпеки підприємства: 

� захист інформації про поточний стан і переміщення  різноманітних ре-
сурсів, що  може ідентифікуватися, як економічна безпека; 

� захист інформації про стан нематеріальних активів та їх носіїв (персонал), 
що може ідентифікуватися  як інформаційна безпека; 

� захист засобів збереження, обробки і передачі інформації.  
Жодне з підприємств не може ефективно проводити захист власних інфор-

маційних ресурсів і працювати в умовах  постійної і жорстокої  конкуренції, 
якщо воно не має якісної і достовірної інформації щодо діяльності потенційних 
конкурентів і стану відповідного сегменту ринку. Тому, для вирішення цієї 
проблеми, у складі СБ підприємства створюють так звану інформаційно-
аналітичну службу (ІАС) підприємства.  Основними функціями ІАС є  [1]: 

� забезпечення захисту власних інформаційних ресурсів; 
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� забезпечення своєчасного отримання надійної інформації з певних пи-
тань; 

� моделювання сценаріїв поведінки конкурентів;  
� здійснення постійного моніторингу у конкурентному середовищі;   
� забезпечення ефективності і  виключення дублювання при збиранні, ана-

лізі і розповсюдженні інформації.  
Взаємодію двох суб’єктів – потенційних супротивників доцільно розгляда-

ти, як взаємодію елементів системи. В такому випадку один з елементів можна 
представити, як суб’єкт системи, а другий елемент, як об’єкт системи. 

Ймовірні дії суб’єкта, з урахуванням його мети, ресурсів, відповідних ме-
ханізмів та засобів спрямовані на об’єкт. Очевидно, що метою проведення дій є 
зміна стану об’єкту. Кінцевий стан об’єкта має стати менш захищеним відносно 
початкового, або об’єкт, має взагалі припинити існування і виконувати свої фу-
нкції. Зміна стану може відбутися завдяки зміні зв’язків між його елементами, 
або зникненню певних елементів.  

Твердження: Дії суб’єкта Sd з використанням його засобів – Sz, ресурсів – 

Sr   та з урахуванням його кінцевої мети – Sm може привести до зміни стану Os 
об’єкта O, що може трактуватися як ознака інформаційної війни. 

Для забезпечення стійкості функціонування об’єкту захисту, або для 
забезпечення його своєчасної адаптивності до змін зовнішніх і внутрішніх 
чинників, ІАС повинна забезпечити можливість вибору безконфліктних 
операцій. Залежно від умов взаємодії, пріоритету можливих дій та стану 
зовнішнього середовища пропонується така методика для  практичної 
ідентифікації безконфліктних дій: 

1. Визначається множина можливих дій в межах  відносин об’єкт - суб’єкт 
Do і Ds і аналізується їх можливий вплив або ранг на об’єкт захисту, де Ds 
- множина можливих  дій (атак) суб’єкта, а Do - множина можливих 
операцій (протидій) об’єкта. 

2. Аналіз рангів можливих дій дозволить визначити підмножину цих дій, які 
не приводять до виникнення конфлікту. Це забезпечує формування 
безконфліктної множини дій з боку суб’єкта  sos DKD ⊂′ )( .  

3. На підставі аналізу відповідних показників вибір дії sD′  з множини )( os KD ′  
може відбуватися за критерієм )(min

)(
RD

os KD
s ′
=′ , де R – це ймовірне значення 

ризику дії, що обрана. 
4. Аналіз рангів можливих дій  Ds  суб’єкта за показниками R надає 

можливість визначити їх вплив на об’єкт захисту і запропонувати 
адекватні протидії.    

Запропонований підхід дає можливість отримати ефективну політику 
інформаційної безпеки підприємства, яка має важливу властивість враховувати 
можливі зміни, як внутрішніх так і зовнішніх чинників, зокрема конфліктні 
ситуації, що впливають на рівень  інформаційної безпеки об’єкту захисту.  
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Існує багато способів підвищення продуктивності інформаційних систем 
(ІС), але жоден з них  не може бути достовірно оцінений без їх випробування в 
умовах функціонуючої системи. У таких випадках вдаються до використання 
імітаційних моделей реляційної бази даних (БД). В багатьох організаціях дані 
які зберігаються в системі — конфіденційні, і не підлягають розголошенню. 
Тому з’являється потреба в шифруванні даних в ІС. Зважаючи на проблему, ме-
тою роботи є  створення такого механізму шифрування даних, який дозволяє  
представити базу даних у моделі з збереженням типів даних, заповнення таб-
лиць та інших характеристик, які будуть потрібні у процесі роботи з моделлю. 

В рамках створення моделі реляційної бази даних  розглянута технологія 
шифрування зображень в БД, оскільки у багатьох організаціях  існує велика кі-
лькість сканованих і відцифрованих зображень в форматі: GIF, JPEG, PNG.  

Більшість систем управління БД (СУБД) має можливість зберігати зобра-
ження, а деякі навіть можуть з ним працювати. 

Для більшості СУБД зберігання зображення в БД - це зберігання великого 
об’єкту. Найпоширенішим способом є зберігання посилання на файл у файло-
вій системі (ФС). Наприклад СУБД PostgresQL має спеціальний тип даних для 
посилання на файлову систему. Недоліком цього підходу є те, що під час вида-
лення запису у БД, потрібно видалити файл у ФС, але в цьому випадку розмір 
БД не значно збільшується при її розширені. 

Наступним підходом є зберігання бінарного потоку у БД – BLOB (Binary 
Large Object). Цей тип підтримають усі сучасні СУБД. Підтримуються наступні 
операції над BLOB даними: читання з BLOB, вставка нового рядка в BLOB, 
оновлення даних в BLOB, видалення BLOB. Найчастіше він використовується 
для зберігання цільових файлів (улюблений тип систем документу-обігу). У 
цьому підході досить складно синхронізувати файлову систему з базою: вида-
ливши запис, треба видалити і файл. У базі це ж вирішується в один хід каскад-
ним видаленням відповідного запису з BLOB. На даний час розмір БД вимірю-
ється  у терабайтах, а розмір зображення, у мегабайтах, чи навіть кілобайтах, 
тому розмір БД не є критичним аспектом формування БД. 

В СКБД Microsoft Access для збереження зображення  можна використову-
вати тип даних – OLE (object linking and embedding). З точки зору програмного 
доступу, він нагадує BLOB, але якщо BLOB може зберігати будь-які дані, то 
OLE зберігає зображення власного типу. 

При моделюванні даних у РБД на рівні таблиць з'являються специфічні 
вимоги, що визначаються метою й способом випробування моделі. В основно-
му, ці вимоги зводяться до наступного:  
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1) не можна змінювати тип даних,  
2) ім’я зображення має збігатися,  
3) розміри зашифрованого зображення мають відповідати дійсному.  
Крім цього,немає потреби розшифровувати зашифровані дані в звичайно-

му режимі роботи з моделлю, оскільки результат моделювання – не змінені да-
ні, а оцінка продуктивності моделі при певних налаштуваннях. Крипостійкість 
шифрування має бути високою, оскільки немає потреби  зберігати ключа. Тому 
процес дешифрування присутній тільки на етапі апробації алгоритмів шифру-
вання і способів побудови моделі. 

Метою шифрування є дані на рівні стовпців таблиць. Особливість шифру-
вання полягає в тому, що шифрування виконується тільки для заданих типів 
даних.  

Під час шифрування потрібно виявити формат. Для цього потрібно про-
аналізувати заголовок зберігаємого файлу. Для шифрування даних в стовпцях 
таблиці будемо дотримуватися наступного алгоритму:  
1. В межах таблиці обирається відповідний стовбець, тип даних в якому 

аналізується. 
2. У випадку, якщо це посилання на файл з зображенням, то вигружаємо 

його із файлу; якщо тип поля - BLOB, який зберігає в собі зображення, то 
зчитуємо значення із БД. 

3. Отримане зображення спотворюємо, при цьому без змін залишаємо 
заголовок і розмір, а змінюємо тільки контент зображення, бінарно заливши 
зображення. 

4. Зберігаємо отримане зображення, при цьому ураховуємо: якщо 
зображення зберігалось в ФС, то створюється новий файл в ФС, в який 
записується нове зображення і змінюється посилання в БД; якщо це поле 
BLOB, змінюємо значення в ньому.  

5. Після створення таблиці з зашифрованими даними треба 
проаналізувати множину запитів до моделі та виявити ти з них, які 
використовують зашифровані дані. Такі запити теж мають бути 
зашифрованими. 

Запропонований алгоритм був випробуваний на фрагменті реальної РБД. 
Випробування показали ефективність і надійність запропонованого спосо-

бу шифрування даних для моделей РБД. Алгоритм шифрування підходить для 
багатьох задач моделювання РБД, де треба зберігати типи та основні параметри 
даних типу зображень.  
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Постановка проблеми 
З поширенням інформаційних технологій організації стають усе більш за-

лежними від інформаційних систем та послуг, а, отже, все більш уразливими по 
відношенню до погроз безпеки . Проблема забезпечення необхідного рівня за-
хисту інформації виявилася досить складною тому, що вимагає для свого рі-
шення створення цілісної системи організаційних заходів та методів із захисту 
інформації. Тобто, стає актуальна проблема розробки ефективних систем захис-
ту інформації [1]. Аналіз стану методів та підходів щодо даного питання пока-
зав, що на сьогоднішній день існує кілька методик для вирішення даної про-
блеми. Зупинимося докладніше на моделі використання ресурсів системи, за-
пропонованої Грездовим Г.Г. 

Модель використання ресурсів системи 
Інформація - основний ресурс системи. Модель використання інформації 

можна представити таким чином: 

U
k

j
jMIMI

1=

=
 (1) 

де MI - модель використання інформації системи; k - число ділянок функ-
ціонування системи; jMI - модель використання інформації системи для j-ої ді-

лянки функціонування системи. 
Модель використання апаратного забезпечення системи, до складу якої 

входять сервера та робочі станції користувачів, система передачі даних інфор-
мації та інше, можна представити наступним чином: 

U
N

i
iAOAO

1=

=
 (2) 

де AO - модель використання апаратного забезпечення; N -  число засобів 
апаратного забезпечення; iAO - модель використання i-го апаратного засобу. 

Модель використання приміщень, які включають до свого складу системи 
електроживлення, водопостачання, телефонні лінії та інше, можна представити 
наступним чином: 

U
M

i
iPP

1=

=
 (3) 

де  P  -  модель використання приміщень системи; M -  число приміщень в 
системі; iP - модель використання i-го приміщення системи. 

Модель опису користувачів, тобто людей, які забезпечують функціону-
вання системи, можна представити наступним чином: 
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U
L

i
iUU

1=

=
 (4) 

де U -  модель опису користувачів системи; L - число користувачів в 
системі; iU -- модель використання i-го приміщення системи [1]. 

На рисунку 1 схематично представлена модель використання ресурсів. 
 

 
Рис. 1. Модель використання ресурсів 

 
Результати побудови цієї моделі дуже важливі тому, що вони знадобляться 

для побудови моделей загроз інформації, моделі противника, моделі оцінки ви-
трат, а також необхідні для адекватної оцінки системи, визначення функціона-
льних ділянок системи, класифікації обслуговуючого персоналу, опису правил 
доступу до інформації та інше [2].  

Висновки 
Як показує аналіз, модель використання ресурсів є ефективною для фор-

мування комплексної системи захисту інформації. У даній моделі видно чітку 
взаємодію кожного з розглянутих ресурсів системи, адже головне в координації 
діяльності інформаційної безпеки - це поповнення і розподіл цих ресурсів. У 
даній моделі розглянуто та враховано багато відомостей , таких як, розміщення 
апаратного забезпечення, використання ним програмних засобів та інформації, 
доступ користувачів до нього, перекриття приміщень, системи функціонування, 
які знаходяться в цих приміщеннях, апаратні засоби та інформація, а також ко-
ристувачі, що мають доступ в дані приміщення в залежності від їх ролі. 

Але, як і будь-яка модель, модель використання ресурсів має деякі слабкі 
сторони. У даній моделі необхідно врахувати ступінь важливості інформації 
так, як саме ці знання потрібні для зіставлення загроз та можливої шкоди від 
них стосовно до різних умов або різних зонах захисту, а також користувачів, які 
мають доступ до цієї інформації та слід чітко розробити політику відстеження 
застарілих апаратних засобів і впровадження нових, а також політику відобра-
ження цих нововведень в моделі. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Защита информации и Информационная безопасность [Electronic resourse] / Интернет-
ресурс. – Режим доступа: www/URL: http://www.zashita-informacii.ru/  – Защищенные 
распределенные системы. 
2. Грездов Г. Г. Способ решения задачи формирования комплексной системы защиты 
информации для автоматизированных систем 1 и 2 класса [Текст] – Киев : ЧП Нестреровой, 
2005. – С. 66. 

Модель  
опису 

 користувачів 

Модель викорис-
тання інформації 

Модель викорис-
тання апар. забез-

печення 
Модель викорис-

тання приміщення 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 133 

УДК 004.056.5 
 

 АНАЛІЗ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ НА НАЯВНІСТЬ 
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ 

Чумаченко Ю. В., Наріманова О. В. 
асистент каф. ІММЗІС Наріманова О. В. 

Одеський Національний Політехнічний Університет, УКРАЇНА 
 

Виявлення наявності фальсифікації цифрового зображення (ЦЗ) на сього-
днішній день є актуальною проблемою захисту інформації, що обумовлена ви-
сокими темпами розвитку та доступністю програмного забезпечення для його 
редагування. Один з методів, що отримав широке використання для виявлення 
наявності фальсифікації ЦЗ, заснований на аналізі кроків квантування коефіціє-
нтів дискретного косинусного перетворення (ДКП) різних частин матриці ЦЗ 
[1]. Однак недослідженим лишається можливість використання цього методу в 
реальних умовах аналізу, що передбачають наявність шумів округлення зна-
чень матриці ЦЗ. 

У зв’язку з цим метою даної роботи є аналіз можливості використання за-
значеного методу для виявлення наявності фальсифікації в реальних умовах 
аналізу ЦЗ. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
1. Провести обчислювальний експеримент, заснований на реалізації ме-

тоду [1]. 
2. Провести аналіз доцільності використання методу в реальних умовах 

перевірки ЦЗ на наявність фальсифікації. 
Метод [1] ґрунтується на можливості виявлення ознак квантування [2] ЦЗ 

за допомогою різних таблиць квантування, що вказує на стиснення деяких час-
тин одного й того самого ЦЗ з різною якістю. Це вказує на те, що деяка частина 
ЦЗ, спочатку стисненого з якістю α, була вставлена з іншого ЦЗ, що було збе-
режене з якістю β, а після змінене (сукупне) зображення було ще раз збережене 
з якістю γ.  

Для визначення значення кроку квантування, що використовувалося для 
деякого коефіцієнту ДКП, пропонується будувати графік функції: 

( ) ( )
2

1
∑
=

−=
n

i

q
ii ffqF , 

де n – кількість коефіцієнтів ДКП, що відповідають заданій частоті; 

if  – коефіцієнт ДКП; 
q

if  визначається за формулою: 
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Функція ( )qF  буде досягати свого локального мінімуму при значенні q, для 

якого i
q

i ff = , тобто при значенні q, яке співпадає зі значенням кроку кванту-
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вання для коефіцієнту ДКП if . Таким чином, через визначення точки локально-
го мінімуму може бути визначене значення кроку квантування для деякого ко-
ефіцієнту ДКП в ідеальних умовах аналізу ЦЗ.  

Для практичного використання зазначеного методу важливим є можли-
вість його використання в реальних умовах аналізу ЦЗ, тобто при наявності 
шумів округлення значень його матриці. 

В середі розробки MatLab із використанням 50 зображень був проведений 
обчислювальний експеримент, у ході якого визначалися значення кроків кван-
тування для коефіцієнтів ДКП в ідеальних та реальних умовах. Найбільш хара-
ктерні результати обчислювального експерименту приведені на рис. 1, 2.   

                    
                       а)                                                                       б) 
Рис. 1. Графік функції ( )qF  для коефіцієнту ДКП частоти (2,3) з кроком 

квантування ( 9* =q )  a) – в ідеальних умовах; б) – в реальних умовах. 

                    
                          а)                                                                    б) 
Рис. 2. Графік функції ( )qF  для коефіцієнту ДКП частоти (2,3) з кроком 

квантування ( 7* =q ) a) – в ідеальних умовах; б) – в реальних умовах. 
 

Результати обчислювального експерименту показують, що наявність шу-
мів округлення унеможливлює визначення точного значення кроку квантування 
для коефіцієнту ДКП. Таким чином при проведенні аналізу ЦЗ на наявність фа-
льсифікації в реальних умовах необхідно враховувати наявність зазначених 
шумів. Модифікація методу перевірки ЦЗ на наявність фальсифікації [1] для 
можливості його використання в реальних умовах аналізу ЦЗ є подальшою ро-
ботою авторів. 
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Для управления промышленными роботами используются специализиро-

ванные системы управления, в которых заложены функции контроля и защиты 
от перегрузок. Однако в складских роботах для реализации функций управле-
ния часто используются универсальные программируемые контроллеры, в ко-
торых функции защиты от перегрузок необходимо решать самостоятельно [1]. 

Защита робототехнических устройств от перегрузок может осуществляться 
прямыми (путем измерения уровня механических нагрузок с помощью тензо-
метрических и других датчиков) или косвенными методами (путем контроля 
параметров исполнительных устройств, несущих информацию о перегрузках). 
Широкое использование регулируемых электроприводов для управления звень-
ями робототехнических устройств дает возможность использовать именно кос-
венные методы определения перегрузок. При косвенных методах в качестве па-
раметров, позволяющих  определить перегрузки, могут использоваться ток дви-
гателя, разность между задаваемой и фактической скоростью вращения привода 
и т.д. 

Для складских роботов на основе кранов-штабелеров не требуется высокая 
точность позиционирования, поэтому используется сравнительно простой алго-
ритм управления, что дает возможность использовать дешевые программируе-
мые логические контроллеры нижнего уровня сложности, например, контрол-
леры S7-200 фирмы Сименс.  

В работе рассмотрены вопросы  защиты от перегрузок с использованием 
метода, основанного на измерении скорости вращения двигателя при запуске. 
Разработано устройство для определения скорости вращения двигателя и опре-
деления перегрузок путем сравнения скорости вращения при разгоне с порого-
выми значениями на основе индуктивного датчика и программируемого логи-
ческого контроллера  S7-200 фирмы Сименс, который имеет встроенные функ-
ции быстрого счета. 

Для измерения скорости вращения использованы импульсные датчики, 
формирующие в процессе перемещения последовательность импульсов, число 
которых за заданное время определяет скорость вращения. Принцип действия 
такого измерения показан на рис. 1. 

В случае использования нерегулируемого привода наиболее простым спо-
собом ограничения грузоподъемности является экспериментальное определе-
ние зависимости скорости разгона от груза. Время измерения скорости в дан-
ном случае определяется как минимально допустимое время подачи напряже-
ния, при котором двигатель не начинает вращения из-за перегрузки. 
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Рис. 1. Измерение скорости вращения с помощью индуктивного дат-

чика 
 
При использовании двигателей постоянного тока указанный контроллер 

формирует с использованием команд импульсного вывода регулируемое посто-
янное напряжение с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) (рис. 
2). На входе Cycle задается период следования импульсов в мкс, а переменная 
MW10 определяет длительность импульса. На вход RUN подается сигнал раз-
решения выдачи импульсов.  Это дает возможность менять скорость нарастания 
постоянного напряжения при запуске в зависимости от груза, и тем самым 
уменьшить нагрузки.  

Разработаны алгоритмы ограничения грузоподъемности для случаев нере-
гулируемого привода и регулируемого привода на основе двигателя постоянно-
го тока. Приведены результаты экспериментального исследования зависимости 
скорости при запуске от веса груза для нерегулируемого привода и изменения 
нагрузки при ограничении скорости нарастания напряжения при включении для 
двигателей постоянного тока. 

 

 
 

Рис. 2. Команда импульсного вывода контроллера S7-200 
 
Полученные результаты показали возможность использования  сравни-

тельно простых систем управления для программной реализации функций за-
щиты робототехнических устройств от перегрузок. 
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Для перемещения роботизированных устройств по заданной траектории 

внутри помещения могут использоваться различные типы указателей траекто-
рии и датчиков. Например, для перемещения вдоль металлической полосы ис-
пользуются индуктивные датчики. Оптические датчики, определяющие цвет 
(датчик цвета) или интенсивность света (датчик уровня освещенности) в каче-
стве указателя траектории перемещения могут использовать цветные или кон-
трастные полосы. 

Проведено исследование зависимости параметров указателя траектории 
при использовании индуктивных и оптических датчиков с целью обеспечения 
максимальной скорости перемещения. 

При этом предполагается использовать простейшую систему перемещения 
с двумя датчиками (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Перемещение по траектории с двумя датчиками 
 
Датчики расположены таким образом, чтобы указатель траектории 

находилcя между ними и не приводил к срабатыванию датчика. При отклоне-
нии от траектории влево срабатывает правый датчик, и тележка поворачивает 
вправо, при отклонении от траектории вправо срабатывает левый датчик, и те-
лежка поворачивает влево. 

Рассмотрены зависимости указателя траектории при использовании опти-
ческих и индуктивных датчиков. Получены зависимости ширины линии указа-
теля от скорости перемещения тележки робота, времени срабатывания датчиков 
и радиуса кривизны указателя траектории на поворотах. 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 

 139 

 
 

Рис. 2. Зоны состояния датчика при перемещении 
 

Значение расстояния l2, необходимого для срабатывания датчика, связано с 
радиусами кривизны R1, R2 и R3 следующей зависимостью: 
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1

2

2

2
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2

32 RRRRl −−−=   

где stvl max2 = . 
 
Здесь l2 – расстояние, которое проходит тележка при  максимальной скоро-

сти перемещения тележки vmax за время ts между двумя опросами датчика с уче-
том расстояния, необходимого для определения нахождения на указателе тра-
ектории. 

Значение расстояния l2, необходимого для срабатывания датчика, связано со 
скоростью и временем срабатывания датчика и определяется выражением: 

.max2 stvl =  
 
Разработаны программы для макета тележки погрузчика с оптическим и 

индуктивным датчиком для определения времени срабатывания датчика и рас-
чета параметров указателя траектории на языке LabVIEW [1].  

Даны рекомендации по применению датчиков для реализации перемеще-
ния по заданной траектории и методика расчета параметров указателя траекто-
рии в зависимости от скорости перемещения тележки робота, времени срабаты-
вания датчиков и радиуса кривизны указателя траектории на поворотах.  

Проведена проверка полученных результатов на макете тележки, которая 
показала, что расчет параметров указателя траектории при использовании оп-
тических датчиков позволяет обеспечить максимальную скорость перемещения 
при заданной ширине указателя траектории. 
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЦЕНЫ  
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д-р т.н., проф. зав. каф. ИС Антощук С. Г. 

 
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 
облако несвязанных друг с другом точек в трехмерном пространстве. Далее, в 
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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 обра-
ботки 

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 именно он предна-
значен для этих целей. Результатом работы ПП является виртуальная экскур-
сия, которая представляет собой набор связанных между собой фотографий, 
привязанных к трехмерной системе координат. Пользователь виртуально пере-
мещается по месту экскурсии, и, в соответствии с его перемещениями меняется 
изображение. Таким образом, создается иллюзия трехмерного изменения про-
странства. 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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Задачи изменения управления при изменении условий работы, вызвали 
появление и развитие нового класса систем управления – адаптивных систем. 

При этом на все системы данных объектов управления (ОУ) оказывают 
влияние внешние условия. В частности, это наглядно заметно при работе 
мобильных объектов. 

Улучшить качественные показатели работы объекта можно изменением 
параметров системы (коэффициентов усиления, постоянных времени), 
управляющих воздействий, структуры системы (подключение 
корректирующих цепей, фильтров и т.д.), а также алгоритма управления. Такие 
трансформации принято называть контролируемыми изменениями системы [1]. 

Контролируемые изменения, производимые в системе управления под 
влиянием изменения внешних условий, могут выбираться из некоторого набора 
функций, записанных в программе, или определяться самой системой, в 
результате анализа текущей информации. 

Наиболее совершенными являются аналитические активные замкнутые 
самообучающиеся системы. Однако, в силу их сложности, а зачастую и затруд-
ненной реализуемости, к настоящему времени наибольшее распространение 
получили поисковые самонастраивающиеся системы. 

Большинство адаптивных систем управления мобильными объектами 
осуществляют контролируемые изменения параметров системы с целью 
получения оптимальных динамических свойств (динамические 
самонастраивающиеся системы) или самого выгодного статического режима 
работы (статические самонастраивающиеся системы). Последние также 
получили название координатных или экстремальных [2, 3] систем, причем, 
самый выгодный статический режим работы предполагает наличие экстремума 
на статической характеристике ОУ или функции качества, значение которой 
зависит от статического режима. 

Цель управления состоит в обеспечении оптимального статического 
режима работы двигателя. Критерием оптимальности выступает обеспечение 
минимума (например, расхода топлива) или максимума (например, тяги) 
заданной функции качества работы двигателя при недостаточной априорной 
информации о характере внешних возмущений (например, о состоянии 
атмосферы, о силе сопротивления движению и т. д.). В качестве априорной 
информации, в худшем случае, может выступать только знание того, что 
функция качества имеет экстремум. При этом ни количество экстремумов (для 
различных начальных условий), ни их положение, ни аналитическое 
выражение функции качества не известно. 
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Задачей отыскиваемого экстремального УУ является поиск значений 
x1,x2,...,xn,, определяющих глобальный экстремум функции качества y=f 
(x1,x2,.,xn,t); организация движения координат x1,x2,...,xn к значениям, 
обеспечивающим экстремум выходной координаты y; удержание координат 
x1,x2,...,xn в экстремальной рабочей точке. Стабилизация ОУ в экстремуме, по 
существу, сводится к многократному повторению решения первых двух из 
указанных задач – определения экстремальных значений и организации 
движения к ним. 

Наличие экстремальной характеристики в тепловом двигателе 
обусловливается тем, что в нем протекает несколько физических процессов, 
ведущих к противоположным результатам. Объясняется это тем, что 
температура камеры сгорания двигателя, т.е. и тяга двигателя, будет 
определяться количеством сгораемого топлива, а также количеством и 
температурой подаваемого в нее воздуха. 

При малом количестве воздуха не полностью сгорает топливо и, 
следовательно, выделяется меньше. При избытке воздуха в камере сгорания 
топливо сгорает полностью, но много выделяемого при его сгорании тепла 
расходуется на нагрев избытка воздуха и уносится из камеры сгорания вместе с 
продуктами горения и избыточным воздухом. 

Статическая характеристика имеет экстремум и смещается при изменении 
количества топлива, но это еще не дает оснований для применения 
экстремального регулятора (т.к. изменение топлива, в данном случае, лишь 
выступает как контролируемое внешнее возмущающее воздействие). 
Действительно, если состав топлива постоянен, то известно количество 
воздуха, необходимое для полного сгорания 1 кг топлива, следовательно, 
регулирование количества воздуха можно вести по количеству подаваемого в 
камеру сгорания топлива. Но характеристика камеры сгорания смещается и 
при изменении состава топлива, причем, в данном случае смещения могут 
быть непрогнозируемые и значительные. В таких обстоятельствах применение 
экстремального УУ становится очевидным. 

Таким образом, показана целесообразность построения адаптивных систем 
управления для тяговых двигателей мобильных объектов. 
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В останній час в технічній діагностиці розвивається напрямок, заснований 

на відновленні моделі (оператора) об'єкта, що діагностується [1]. Звичайно пе-
редбачається, що несправності змінюють тільки параметри моделі об'єкта, які 
при діагностуванні оцінюються методами параметричної ідентифікації. Однак, 
часто більшість дефектів приводить до зміни параметрів моделі об'єкта та її 
структури, що обумовлює застосування методів непараметричної ідентифікації 
для побудови математичної моделі об'єкта контролю (ОК). 

Існуючі методики модельної діагностики, які засновані на використанні 
динамічних характеристик, обмежуються тільки лінійними моделями, а мето-
дики, які засновані на обліку ефектів нелінійності, використовують інформацію 
тільки про властивості статичних характеристик. Реальні об'єкти, як правило, 
одночасно володіють нелінійними і динамічними властивостями. 

В роботі розвивається метод модельної діагностики, що заснований на не-
параметричній ідентифікації ОК з використанням багатовимірних імпульсних 
перехідних характеристик (ІПХ) [2], досліджується інформативність діагности-
чних параметрів, що формуються на основі вейвлет-перетворень таких моде-
лей. 

Для інформативного опису ОК пропонується використовувати нелінійні 
непараметричні динамічні моделі у вигляді інтегростепеневих рядів Вольтерра 
[4–5]: 
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w ττ  – ІПХ (ядро Вольтерра) k-го порядку по i1,...,ik входам і j-

му виходу (j=1,2,…,µ), ν, µ – кількість входів та виходів ОК відповідно; x(t) – 
вхідний вплив, yj(t) – відгук ОК на j-му виході при нульових початкових умо-
вах. 

Сукупність ІПХ повністю характеризує і нелінійні і динамічні властивості, 
а отже, технічний стан ОК. Застосування моделей на основі ІПХ дозволяє 
більш повно і точно врахувати нелінійні і динамічні властивості ОК, робить 
процедуру модельної діагностики більш універсальною, підвищує надійність 
діагнозу.  

За допомогою методу статистичних рішень [3] отримані оцінки 
вірогідності правильного розпізнавання (ВПР) чотирьох станів двох тестових 
ОК для різних систем ознак, сформованих на основі ІПХ 1-го, 2-го і 3-го 
порядків: дискретних значень ядер і відгуків об'єктів, евристичних ознак, 
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моментів, дискретних значень Фур'є-образів, розкладання Карунена-Лоева, 
вейвлет-перетвореннь ІПХ. 

Найбільш повну інформацію для діагностування станів ОК дають ІПХ 2–го 
і 3-го порядків. Аналіз діагностичної вартості ознак, що формуються на основі 
функції діагонального перетину ІПХ 2-го і 3-го порядків, продемонстрував, що 
найбільш висока їхня інформативність, а також завадостійкість показника 
інформативності ВПР досягається при стисненні діагностичної інформації за 
допомогою вейвлет-перетворення і методом розкладання Карунена-Лоева. При 
цьому стискання ІПХ за допомогою метода Карунена-Лоєва більш стійке до 
погрішностей оцінок ІПХ ніж ознаки, що виділяються з вейвлет-образів 
перетинів ІПХ при використанні кількості ознак не більш 2-х. При 
використанні більшої кількості ознак, що формуються на основі відліків 
вейвлет-образів ІПХ, дає більш високі показники інформативності, ніж система 
ознак, що побудована за допомогою розкладання Карунена-Лоева. 

Дослідження проводилось за допомогою комп’ютерного моделювання. 
Були розроблені в системі комп’ютерної математики Matlab інструментальні 
засоби ідентифікації ОК на базі моделей (1) та визначення діагностичних ознак, 
що витворюються з ІПХ, а також засоби оцінки їх інформативності. Для 
ефективного виконання числових розрахунків розроблено графічний інтерфейс, 
що дозволяє швидко і зручно одержувати результати проведених досліджень, 
маючи обмежені навички роботи із системою Matlab. 

Висновок. Приведені результати чисельних експериментів по 
дослідженню інформативності діагностичних ознак, що витворюються на 
основі ІПХ, дозволяють стверджувати про ефективність використання 
непараметричних динамічних моделей у вигляді интегростепеневих рядів 
Вольтерра в задачах діагностичного контролю об'єктів різної природи. 
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