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МЕТОД ЗАХИСТУ КЛЮЧІВ ШИФРУВАННЯ
В МІКРОКОНТРОЛЕРАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
СПЕЦІАЛЬНИХ АПАРАТНИХ БЛОКІВ
© Бачинський Р. В., 2018
Наведено метод захисту окремих ділянок пам’яті в мікроконтролерах фірми STM,
які можуть бути використані для зберігання секретних ключів шифрування даних, за
допомогою спеціального апаратного блоку «Firewall». Цей метод забезпечує доступ до
певних областей пам’яті мікроконтролера тільки з визначених конфігурацією
апаратного блоку ділянок пам’яті програм і блокує доступ з інших областей пам’яті.
Оскільки до мікроконтролерів фірми STM можна підключати зовнішню як Flash, так і
SRAM (для розширення пам’яті програм і даних), було досліджено як захист ділянок
зовнішньої пам’яті, так і спроби доступу з них до захищених областей.
Ключові слова: мікроконтролери, шифрування, ключі шифрування.
R. Bachynskyy
Lviv Polytechnic National University,
Computer Engineering Department

SECRET KEYS PROTECTION METHOD FOR
MICROCONTROLLERS, BASED ON SPECIAL HARDWARE
BLOCKS USING
© Bachynskyy R., 2018
The proposed article demonstrates how to protect some memory areas in STM
microcontrollers, what could be used for secret cypher keys storing, by using special hardware
block “Firewall”. This method provides access to predefined microcontroller’s memory areas
form configured in “Firewall” address space and blocks access from another program memory
space. Since, STM microcontrollers provides connection to external Flash and SRAM for
address space expanding, memory protection with “Firewall” was investigated when
unauthorized code from external memory tries to get access to protected memory areas.
Key words: microcontrollers, cyphering, secret keys.
Вступ
Стрімкий розвиток портативних мобільних пристроїв, які виконують збирання, аналіз та
передавання даних для подальшої обробки та зберігання, спричинив необхідність об’єднання таких
пристроїв у мережі. Процес масового розвитку таких “розумних” пристроїв та їх об’єднання в
мережі назвали Інтернетом речей (IoT). Це дало змогу створювати комплексні системи, які
складаються з багатьох компонент, для забезпечення різних потреб як окремих людей, так і великих
галузей науки та техніки. Напрямок IoT є відносно молодим, що спричиняє різноманітність
підходів до побудови таких систем та різноманітність топологій їхнього об’єднання в мережі. Проте
3

основні особливості та обмеження таких систем випливають із їх способів застосування. Серед них
варто назвати такі:
• Компактність. Зазвичай пристрої IoT являють собою малогабаритні автономні пристрої з
обмеженою функціональністю.
• Автономність. У більшості випадків пристрої IoT не мають прямого доступу до
стаціонарних/провідних джерел живлення.
• Мобільність. Значна частина пристроїв IoT “прив’язана” до рухомих об’єктів (людей,
машин, …).
• Наведені вище особливості накладають такі обмеження на пристрої IoT:
• Мережеві апаратні засоби, які є складовою IoT пристроїв, мають бути малогабаритними (в
ідеальному випадку – бути частиною центрального процесора пристрою IoT);
• Апаратні засоби пристроїв IoT, зокрема їхня підсистема передавання даних, мають
споживати мало енергії і функціонувати тривалий час від автономних джерел живлення, що
накладає обмеження на протоколи та відстань передавання даних;
• Передавання даних від та до пристроїв IoT переважно має здійснюватись по безпровідним
каналам, що, враховуючи друге обмеження, не так просто забезпечити.
Враховуючи, що пристрої IoT використовують у різних областях – від керування домашніми
побутовими приладами до мобільних медичних пристроїв – виникає необхідність у забезпеченні
надійних, шифрованих каналів передавання даних з аутентифікацією передавальної та приймальної
сторін. Оскільки апаратні засоби IoT пристроїв мають бути енергоефективними та малопотужними,
використання складних та ресурсомістких алгоритмів шифрування та обміну ключами переважно
неможливо. Отже, найпридатніші в цьому випадку симетричні алгоритми шифрування з використанням секретних ключів. Виробники мікроконтролерів загального призначення, які найчастіше
використовують для побудови пристроїв IoT, почали додавати до своїх продуктів апаратні блоки
шифрування та цифрового підпису для найвживаніших алгоритмів, таких як AES. Це дає змогу
пришвидшити процес шифрування/дешифрування та аутентифікації повідомлень без використання
ресурсів ядра процесора та без збільшення споживання пристроєм енергії під час шифрування.
При цьому однією з найбільших проблем стають надійне зберігання секретних ключів та
недопущення їхнього зчитування зловмисниками при отриманні ними фізичного доступу до пристрою.
Постановка задачі
Для забезпечення надійного зберігання секретних ключів шифрування для пристроїв IoT
система має відповідати таким вимогам:
Блокування зчитування секретних ключів з використанням зовнішніх пристроїв (JTAG,
SWD відлагоджувачів)
Блокування зчитування ключів з виконанням несанкціонованого коду

+
+

Дослідити відповідність системи на базі мікроконтролерів фірми ST із апаратним блоком
захисту ділянок пам’яті зазначеним вимогам при використанні різних апаратних конфігурацій.
Блокування зчитування секретних ключів з використанням
зовнішніх пристроїв (JTAG/SWD відлагоджувачів)
Мікроконтролери фірми ST підтримують можливість захисту від зчитування та запису
окремих ділянок флеш- пам’яті, як і більшість інших контролерів інших виробників. Ці засоби
сторінкового захисту від зчитування є стандартними та не потребують детального розгляду. Для
захисту від зчитування з підключенням JTAG/SWD відлагоджувачів мікроконтролери дають змогу
заборонити внутрішній відлагоджувач на етапі ініціалізації та в разі потреби одноразово
відключити відлагоджувач таким чином, що його стане неможливо ввімкнути навіть при спробі
змінити програмне забезпечення мікроконтролера. Тобто, мікроконтролери фірми ST забезпечують
стандартні засоби блокування несанкціонованого доступу до пам’яті програм, як і більшість інших
мікроконтролерів, для захисту від зчитування внутрішньої мікропрограми та подальшого аналізу
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несанкціонованими для цього особами. Зазначені методи захисту детально розглянуті в документації мікроконтролерів і не потребують подальшого аналізу.
Блокування зчитування ключів з виконанням несанкціонованого коду
Для отримання доступу до секретних ключів пристрою зловмисники можуть інтегрувати в
мікроконтролер спеціальний код для зчитування ключів з області пам’яті, в якій вони зберігаються,
та передати йому управління. При цьому після зчитування ключів програма зловмисників може
передати їх по одному із вбудованих у мікроконтролер комунікаційних інтерфейсів. Для
блокування такої можливості зчитування секретних даних з внутрішньої пам’яті мікроконтролера
фірма STМ інтегрувала в свої мікроконтролери додатковий апаратний блок “Firewall”. Цей
апаратний блок конфігурується для забезпечення доступу до певних ділянок пам’яті (як флеш-, так
і оперативної пам’яті) тільки з інших, дозволених, областей пам’яті.
Оскільки мікроконтролери фірми ST дозволяють підключати зовнішні мікросхеми флеш- та
оперативної пам’яті для розширення пам’яті програм та даних, виникає необхідність дослідити
можливість зчитування захищених ділянок пам’яті як при виконанні коду з внутрішньої пам’яті, так
і з зовнішньої пам’яті. Тобто, необхідно дослідити дві апаратні конфігурації.
Конфігурація без використання зовнішньої пам’яті програм
У найпростіших та в найбільш вживаних випадках пристрої IoT використовують внутрішню
пам’ять програм та даних, які є частиною мікроконтролера. При цьому зовнішню пам’ять як
програм, так і даних не використовують. Схему підключення та взаємодії основних внутрішніх
блоків мікроконтролера зображено на рис.1, де:
• Cortex M4 – процесорне ядро;
• DMA – контролер прямого доступу до пам’яті;
• Flash – пам’ять програм;
• SRAM1 – пам’ять даних;
• AHB master – інтерфейс головного пристрою шини AMBA;
• AHB slave – інтерфейс підпорядкованого пристрою шини AMBA;
• Firewall – апаратний блок захисту окремих ділянок пам’яті;
• Bus Matrix – шина AMBA.

Рис. 1. Схема підключення та взаємодії основних блоків у мікроконтролерах STM32L4x6
без використання зовнішньої пам’яті
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Було досліджено такі конфігурації при спробі зчитування захищених ділянок у флеш-пам’яті:
• Код зі спробою несанкціонованого доступу до захищеної ділянки розташовано в блоці Flash;
• Код зі спробою несанкціонованого доступу до захищеної ділянки розташовано в блоці
SRAM1.
В обидвох випадках доступ до захищених ділянок пам’яті блокувався, а мікроконтролер
перезавантажувався. Можна зробити висновок, що захищені апаратним блоком “Firewall” ділянки
пам’яті не можуть бути зчитані навіть при спробі виконання несанкціонованого коду. При такій
конфігурації секретні набори даних надійно захищені блоком “Firewall”.
Конфігурація з використанням зовнішньої пам’яті програм

FSMC
AHB Slave

External
FLASH

Рис. 2. Схема підключення та взаємодії основних блоків у мікроконтролерах STM32L4x6
з використанням зовнішньої пам’яті

Використання зовнішніх блоків пам’яті, які можуть використовуватись як пам'ять програм,
значно спрощує зловмисникам процес інтеграції несанкціонованого коду (рис. 2). Тому така
конфігурація є більш вразливою до можливих спроб злому. Було досліджено конфігурацію з
інтегрованим у зовнішню флеш несанкціонованим кодом для зчитування захищених ділянок у
внутрішній флеш-пам’яті. Експеримент виявив, що за цієї конфігурації несанкціонований код
отримав доступ до захищених апаратним блоком “Firewall” ділянок пам'яті, що робить зберігання
секретних даних у конфігураціях з використанням зовнішніх блоків пам’яті програм ненадійним.
Висновки
Проаналізовано метод захисту секретних ключів для пристроїв ІоТ за допомогою
спеціального апаратного блоку захисту ділянок пам’яті, який є в мікроконтролерах фірми STМ. У
результаті аналізу було виявлено, що цей метод захисту працює тільки у випадку використання
внутрішньої флеш-пам’яті і не працює у випадку підключення зовнішньої пам’яті, в яку можна
записати спеціальний код для вичитування захищених областей пам’яті для подальшого
6

передавання зловмисникам. Отже, цей метод захисту секретних ключів не можна вважати надійним
для апаратних конфігурацій із використанням зовнішньої пам’яті програм.
1. RM0351 Reference manual, STM32L4x5 and STM32L4x6 advanced Arm-based 32-bit MCUs ./
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/02/35/09/0c/4f/f7/40/03/
DM00083560.pdf/files/DM00083560.pdf/jcr:content/translations/en.DM00083560.pdf 2. AN4729 Application note, STM32L0/L4 FIREWALL overview./ https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document
/application_note/43/66/7c/63/87/9f/4c/b2/DM00209768.pdf/files/DM00209768.pdf/jcr:content/translation
s/en.DM00209768.pdf 3. AN4758: Proprietary code read-out protection on microcontrollers of the STM32L4
Series./ https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/1f/99/ef/d6/
24/8d/44/08/DM00226247/files/DM00226247.pdf/jcr:content/translations/en.DM00226247.pdf
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
БІОМЕДИЧНОЇ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ
© Березко Л . О., Соколов С. Є., 2018
Подано матеріали досліджень, пов’язаних із побудовою біотехнічних систем як
складових кіберфізичних систем біомедичного призначення. Запропоновані узагальнені
структури біомедичних біотехнічних систем дають змогу формулювати та розв’язувати
задачі проектування таких біотехнічних систем як компонент кіберфізичних систем .
Розглянуто, проаналізовано та запропоновано низку практичних заходів стосовно
створення інструментальних засобів біотехнічних систем. Особливості взаємодії між
біологічною та технічною складовими задають перелік експериментальних та
теоретичних досліджень, що йдуть паралельно до технічних етапів реалізації.
Особливості побудови біотехнічної системи на основі біоелектроімпедансометрії з
погляду метрології полягає у неможливості мати взірцевий біологічний об’єкт. Похибки
при біоелектроімпедансометрії виникають у результаті взаємодії інструментальних
засобів і біологічного об’єкта та перерахунку біофізичних параметрів у фізіологічні
характеристики.
Докладно
розглянуто
експериментальні
результати,
які
супроводжували розроблення та дали можливість побудувати біотехнічну систему для
визначення рівня втрат крові.
Ключові слова: кіберфізичні системи, біотехнічні системи, біомедичний
електроімпеданс, інструментальні засоби.
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Department of Electronic Computing Machines
* Department of Theoretical Radio Engineering
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PECULIARITIES OF INSTRUMENTAL MEANS
BIOMEDIC CYBERPHYSIC SYSTEM
© Berezko L. O., Sokolov S. E., 2018
The paper presents research materials related to the construction of biotechnical
systems as components of cyberphysical systems of biomedical purposes. The proposed
generalized structures of biomedical biotechnical systems allow us to formulate and solve the
problems of designing such biotechnical systems as a component of cyberphysical systems.
Considered, analyzed and proposed a number of practical measures for the creation of
instrumental biotechnical systems. Features of the interaction between the biological and
technical components of the list of experimental and theoretical studies, which are parallel to
the technical stages of implementation. The peculiarities of constructing a biotechnical system
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based on bioelectroimpedance metry in terms of metrology is the impossibility of having an
exemplary biological object. Errors in bioelectroimpedance measurement arise as a result of
the interaction of instrumental means and biological object and the conversion of biophysical
parameters into physiological characteristics. The experimental results that accompanied the
development and gave the opportunity to construct a biotechnical system for determining the
level of blood loss were considered in detail.
Key words: cyberphysical systems, biotechnical systems, biomedical electroimpedance,
instrumental means.
Вступ
Концепція створення кіберфізичних систем (КФС) для різноманітних галузей людської
діяльності набула активного розвитку [1] .У сфері медицини та біології об’єктом контролю, що є
функцією КФС, є біооб’єкт (БО), зокрема людина. Кібернетичні методи надають можливість
автоматичного отримання в реальному часі параметрів БО та їхніх характеристик, забезпечують
надійнішу взаємодію з БО, що впливає на достовірність отримуваної інформації.
Компонент КФС, який містить інструментальні засоби дослідження БО та розташований
між БО та тою частиною КФС, яка містить інтелектуальні засоби обробки інформації, отримав
назву біотехнічної системи (БТС) [2].
До БТС можна зарахувати електрокардіографи, ультразвукові сканери, вимірювачі тиску та
характеристик біологічних тканин, прилади для реаніматології та ін. Вони дають можливість
отримувати інформативні біофізичні сигнали (БфС) та фізіологічні характеристики (ФзХ)
людського організму [3].
Рекомендаціями із застосування КФС, в складі яких є БТС, займається доказова медицина
(evidence-based medicine) [4], сфера інтересів якої – ступінь достовірності інформації, отримуваної з
використанням таких систем.
Інструментальні засоби розглядаємо як елементи єдиної БТС “ Пацієнт – Технічні засоби –
Лікар”. Запропоновано узагальнені структури БТС (рис. 1) , які достатньо адекватно відповідають
більшості відомих зразків медичного обладнання [2].
Структуру БТС, що ґрунтується на вимірюванні біофізичного сигналу (БфС), генерованого
біотканинами та органами людини, зображено на рис.1, а. Структуру БТС, яка реалізує отримання
інформації поданням на БО зондуювального сигналу з відомими заданими характеристиками з
подальшим аналізом змін цих характеристик, спричинених впливом БО, зображено на рис.1, б.
У другому варіанті зміни параметрів сигналів дають інформацію про пасивні біофізичні параметри
(БфП) досліджуваного БО. Отриманий БфС або БфП перетворюється за допомогою перетворювача
(Пр) на зрозумілішу для лікаря фізіологічну характеристику (ФзХ).

а

ФзХ

БфС

Е(ППр)

Вимірювач

Пацієнт

ФзХ

БАПІ

Лікар

Технічні засоби

БфП

Е(ППр,Вп/Пр-ч)

Вимірювач

БАПІ

б
Пацієнт

Технічні засоби
Рис. 1. Узагальнені структури БТС
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Пр

Лікар

На рис. 1 ФзХ – фізіологічна характеристика; БфС – біофізичний сигнал; БфП – біофізичний
параметр; Е – електроди; ППр – первинний перетворювач; Вп/Пр-ч – випромінювач/приймач; Пр –
перетворювач; БАПІ – блок аналізу та представлення інформації
Ці узагальнені структури в строгому розумінні не є вимірювальними, але містять технічні
інструментальні засоби вимірювання. Характерними прикладами першого варіанта БТС (рис.1,а) є
електрокардіографи, електроенцефалографи, термометри. До другого варіанта (рис.1,б) належать вимірювачі електричного імпедансу (реографи, ультразвукові аналізатори, рентгенівські установки тощо).
Основною особливістю узагальнених структур БТС діагностичного призначення є
відображення взаємозв’язку технічного інструментального засобу (ТЗ) з БО (у найскладнішому
випадку – з пацієнтом).
У результаті такого підходу отримуємо:
– існуючий взаємний вплив Тз и БО є джерелом виникнення явищ, здатних внести суттєву
похибку в отриманий БфС або БфП;
– невизначеність в оцінці похибки отриманого результату, оскільки існує принципова неможливість вибору еталонного БО, тому оцінюють інструментальну похибку за допомогою моделей БО;
– в кінцевому результаті діагностичної технології існує похибка перерахунку БфС або БфП у
ФзХ.
Ці принципові положення треба враховувати при створенні БТС для різних біотехнічних
технологій, зокрема для біоелектроімпедансометрії (БЕІМ) [5].
Стан проблеми
Питання взаємного впливу БО і ТЗ є дуже важливим і в теоретичному, і в практичному
аспектах. Специфічність і складність взаємодії між БО та ТЗ спричиняють похибку при отриманні
інформативного БфП та відповідно похибку у трактуванні стану ФзХ БО. При терапевтичній дії
взаємний вплив БО і ТЗ може привести до спотворення інформативного параметра та параметрів
сигналу впливу і відповідно до неефективності лікувальної процедури.
При вимірюванні біоелектроімпеданса (БЕІ ), який у цьому випадку є інформативним
параметром, на межі "БО – ТЗ" виникають явища, які вносять похибку у вимірювання (рис. 2).
Випадковий характер похибки взаємодії потребує аналізу поведінки давачів інформативних
параметрів при контактах з БО [6–8].

Рис. 2. Спрощена структура БТС біоелектроімпедансометрії

Відомо, що металеві електроди і біологічна тканина при зіткненні створюють електрохімічну
систему провідників першого та другого роду. Властивості такої системи насамперед залежать від
властивостей металу та складу біологічної тканини (щільної чи рідинної). На кордоні "метал –
біологічна тканина" за законами термодинаміки виникає "подвійний електричний шар" (рис. 2), у
якому відбуваються складні фізичні процеси. У результаті виникає квазістабільне явище, що
отримало назву "поляризація електродів".
Приелектродні процеси можуть вносити суттєву похибку при отриманні як БфС
(електрокардіографія, енцефалографія, електроміографія тощо), так і пасивних БфП , зокрема при
БЕІМ [6,7]. На рис. 3 зображено еквівалентну схему БЕІМ.
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Рис. 3. Еквівалентна схема БЕІМ:
Zбт – імпеданс біологічної тканини; Zпол1, Zпол2 – імпеданси поляризації;
Ел1, Ел2 – вимірювальні електроди

На еквівалентній схемі (рис. 3) видно, що БЕІ ділянки БО між двома електродами –
міжелектродний імпеданс (Zме) описується виразом:
Zме = Zбт +Zпол1 +Zпол2
(1)
У випадку ідентичності електродів та складу фрагментів тканини, що з ними контактують:
Zме = Zбт +2Zпол
(2)
Проблему реєстрації біопотенціалів було вирішено виключно за допомогою електродів, які
слабо поляризуються. Такими електродами на практиці є електроди типу Ag/AgCl, що
виготовляють за спеціальною технологією [8].
Оскільки при вимірюванні БЕІ до системи “метал – біологічна тканина” втручається
зондувальний сигнал “Вимірювача” (рис. 3), процеси взаємодії БО та ТЗ ускладнюються . Існує
велика кількість теоретичних моделей подвійного електричного шару та процесів, що відбуваються
в ньому [6–9]. Моделюванням можна з деякими припущеннями описувати приелектродні процеси,
однак їх невизначеність не дає можливості на практиці врахувати похибку взаємодії БО і ТЗ
розрахунковим способом.
Багаторічні експериментальні дослідження дозволили виробити рекомендації для практики
електрофізіології, біофізики та медичної техніки. У разі використання синусоїдального
вимірювального струму вони полягають у такому:
– найефективнішим способом боротьби з поляризацією є використання чотирьохелектродної
схеми вимірювання БЕІМ, тобто роз'єднання струмових та потенціальних електродів [6,10], однак
на практиці це далеко не завжди можливо;
– як електроди необхідно використовувати метали з мінімальним поляризаційним опором;
оптимальним матеріалом є платина, оброблена спеціальним чином, або проста платина [6]; в літературі
багато прикладів успішного застосування електродів з нержавійної сталі [7], срібла , ніхрому ;
– вибираючи параметри вимірювального зондуювального сигналу, треба мати на увазі, що
імпеданс поляризації Zпол зменшується із зменшенням щільності Is та збільшенням частоти f
вимірювального струму [6,7]; вважають, що на частоті f ≥ 100,0 кГц при Is ≈ 1,5 ÷ 3,0 мА/см2
[6,7,10] поляризація стає незначною.
Оскільки багато фізіологічних характеристик змінюються у часі і це може нести діагностичну
інформацію при різному стані БО [11], набуває великого значення характер часового дрейфу БЕІ і
можливий вплив на нього дрейфу Zпол. У публікаціях [12,13] наведено зміни імпедансу в часі для
електродів, що накладені на шкіру людини. Як правило (але не завжди), значення імпедансу встановлюються приблизно за 20 – 30 хвилин. Це збігається з даними [7] та співавтора, які проводили
експерименти з 0,9% розчином NaCl . За даними [10], нестабільність Zпол для різних матеріалів
(платина, ніхром, золото, срібло) мала індивідуальний характер і збільшувалась зі збільшенням
щільності струму вимірювання. У [13] наведено дані довгострокових змін імпедансу імплантованих
мікроелектродів. Зазначено, що імпеданс практично будь-якої живої тканини не постійний у часі.
Час встановлення результату обов'язково повинен враховуватися при використанні БЕІМ.
Серед значної кількості даних, які можуть належати до проблеми отримання достовірних
значень БЕІ на фоні поляризації, є згадування про залежність Zпол від раніше поданих на електроди
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струмів [6]. Відсутність конкретних даних впливу попередніх режимів на значення поточних
результатів досліджень визначила постановку задачі.
Постановка задачі
Актуальними є дослідження та аналіз впливу результатів попереднього режиму отримання
значень біоелектроімпедансу на поточні результати – так званого “ефекту пам’яті”.
Результати досліджень
Як електроди було використано медичні ін’єкційні голки, циліндрична поверхня яких вкрита
спеціальним діелектричним покриттям [13]. Вибір стандартних голок був продиктований
можливістю порівняння різних електродних пар з гарантованою однаковою якістю спеціальної
нержавійної сталі та габаритів. Крім того, такі електроди дають можливість використовувати їх для
інвазивних вимірювань. Вимірювали міжелектродний імпеданс за допомогою установки,
розробленої в науково-дослідному інституті “РЕМА” (м. Львів) [18]. Усі експерименти проведено у
0,9 % розчині NaCl за кімнатної температури 20÷21ºС. Ізотонічні розчини NaCl та KCl вважають
достатньо коректною моделлю біологічної тканини, за якою вивчають вплив поляризаційної
складової на біоелектроімпеданс [7, 13, 14].
Перед експериментами всі випадкові пари електродів піддавали процедурі “старіння”" [13], тобто
приблизно годину крізь них пропускали струм, щільність якого на робочій поверхні електродів
дорівнювала Is = 30 мкА/мм2 при частоті f = 1,0 кГц синусоїдального струму постійної амплітуди. Через
добу після процедури "старіння" час встановлення сталого значення імпедансу при тих самих
параметрах дослідження в середньому дорівнював 5,8 хвилини за максимального значення 12,0 хвилин.
Характерну зміну часового дрейфу міжелектродного імпедансу зображено на рис.4. Тут і нижче
зміну значення імпедансу показано у відносних одиницях: Zпоч – перше значення міжелектродного
імпедансу після подання зондувалього синусоїдального сигналу на електроди; Z – поточне значення
імпедансу.

Рис. 4. Характерна зміна ступеня нестабільності міжелектродного імпедансу
після початку роботи вимірювача

Закономірність характеру зміни Z/Zпоч у перших двох вимірах спостерігалася у всіх
проведених дослідах. При подальших послідовних вимірюваннях Zме відрізнявся від попереднього
до 9 % і мав випадковий характер.
На рис. 5 та рис. 6 наведено характерні криві змін Zме у часі до і після підвищення частоти та
щільності вимірювального струму. Підвищення частоти до 100 кГц зменшує Zпол і таким чином
Zме (вирази (1) та (2)). Після повернення частоти до первинної Zме поступово повертається майже
до початкового значення. Доволі значне підвищення щільності спричиняє очікуваний ефект –
збільшення Zпол, а через це збільшення Zме і відповідно Z/Zпоч (рис. 6).
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Рис. 5. Вплив збільшення частоти вимірювального струму на Z

Рис. 6. Вплив збільшення щільності вимірювального струму на Z

У всіх трьох випадках (понад 300 експериментів) значення Zме частково повторює власне
значення попереднього режиму, а потім поступово встановлюється згідно з поточним режимом.
Якщо вплив попереднього режиму значний і напрямлений на збільшення Zпол , значення до і після
переключення режиму можуть відрізнятися доволі значно. Спостерігається ефект “запам’ятовування” подвійним електричним шаром (рис. 2) інформації про дію попереднього режиму.
Результати спостережень використано для розроблення імпедансометрів медичного
призначення [15].
При проведенні досліджень, необхідних для створення серійних засобів для визначення рівня
втрат крові, створено експериментальний зразок вимірювача електричного імпедансу та до нього кондуктометричну комірку [14]. Кондуктометрична комірка – найскладніша частина вимірювача
електричного імпедансу крові, в якій знаходиться досліджуваний БО. У зв’язку з відсутністю
еталонного БО при визначенні параметрів комірки використовували як метрологічне забезпечення
хімічну модель БО – 0,9 % розчин NaCl з відомим значенням питомого імпедансу.
Залежність електричного імпедансу крові від кількості еритроцитів відома давно [17], але
було проведено власні дослідження із врахуванням польових умов використання вимірювача та
оригінальної конструкції комірки. Робота вимірювача ґрунтується на визначенні електричного
опору крові синусоїдальним струмом щільністю 0,8 мА/см2 при частоті 5,0 кГц з подальшим
розрахунком рівня втрат крові за номограмами Брюсова [16].
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Визначення рівня втрат крові дуже важливе перш за все у невідкладній хірургії, особливо на
дошпитальному етапі. Медичні випробування засвідчили інформативність вимірювача, особливо
при повільних втратах крові.
Висновки
1. При створенні інструментальних засобів для БТС як компонент КФС треба враховувати
специфіку їх використання.
2. Метрологічні особливості БТС пояснюються тим, що об’єктом дослідження є БО.
Взаємний вплив технічного засобу та БО може бути джерелом суттєвої похибки при отриманні
значень БфС або БфП.
3. Відсутність еталонного БО (в найскладнішому випадку “еталонної людини”) та, відповідно, еталонних фізіологічних процесів вимагає разроблення їх моделей для адекватного оцінювання отриманих результатів.
4. При обчисленнях ФзХ особливу увагу треба приділяти ступеню відповідності БфП та ФзХ
з врахуванням індивідуальних показників пацієнта.
5. Під час аналізу достовірності інформації, отриманої за допомогою БТС, необхідно розглядати
інструментальні технічні засоби як компоненти БТС у поєднанні із врахуванням питань біофізики на
всіх етапах біотехнічної технології . Від конкретної структури БТС залежать особливості організації
біотехнічної технології та її використання.
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Розглянуто проблему побудови комп’ютерної системи управління багатоканальними
освітлювальними пристроями. Визначено базові засоби систем управління освітленням.
Розроблено узагальнену структуру комп’ютерної системи управління багатоканальними
освітлювальними пристроями. Обґрунтовано доцільність застосування в таких системах
магістральних послідовних інтерфейсів. Проаналізовано і обґрунтовано ефективність
застосування протоколу DMX. Розглянуто структурну схему системи управління
багатоканальними освітлювальними пристроями за таким протоколом та загальний
алгоритм роботи системи.
Ключові слова: комп’ютерна система, багатоканальні освітлюючі пристрої, протокол.
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COMPUTER SYSTEM MANAGEMENT
BY MULTIPLE CHANNEL LIGHTING EQUIPMENT
© Bomchyk O., Paramud Y.,2018
The problem of controlling the computer control system of multichannel lighting devices
is considered. Basic means of lighting control systems are determited. Generalised structure
system for controlling of multichannel lighting devices is developed. Expediency of use of
trunk serial interfaces in such systems is substantiated. Efficiency of use of DMX protocol is
subsnantiated and analysed. The structural scheme of multichannel lighting devices control
system according to such a protocol and the general algorithm of system operation are
considered.
The analysis and justification of the choice of application of the protocol dmx 512 was
made. The structural scheme of the system and the general algorithm of the system work are
considered.
Key words: computer system, multichannel illuminating devices, protocol.
Вступ
Розвиток вимог до художнього та світлового оформлення адміністративних та бізнесових
будівель, театрів, спортивних закладів привели до розуміння недостатності "звичайних" побутових
світлових систем. Для того, щоб управляти складним освітленням, сьогодні потрібні більш
функціональні системи, за допомогою яких можна керувати багатоканальними світловими
пристроями [1,2].
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Управління освітленням умовно можна поділити на централізоване, дистанційне і
автоматичне. Кожний з цих класів має свої переваги і недоліки, які так чи інакше впливають на
вибір для конкретного застосування.
Для управління світловими пристроями, а саме світлодіодними, сьогодні все частіше
впроваджують нові комп’ютерні системи, які передають сигнал управління за допомогою різних
інтерфейсів та протоколів. Ці протоколи дозволяють стандартизувати процес управління світловими пристроями, які виробляються різними фірмами [1]. Протоколи для керування світловим
обладнанням не є ідеальними, і їх постійно вдосконалюють.
Впровадження нових протоколів приводить до створення нових освітлювальних пристроїв та
відповідних засобів управління. Алгоритми управління постійно вдосконалюють і їх реалізація
потребує застосування сучасних складних комп’ютерних засобів та технологій. Виникає
необхідність застосування високопродуктивних обчислювальних пристроїв, здатних виконати
значну обчислювальну роботу в реальному, жорстко обмеженому, часі та впровадження нових
інтерфейсів, які б швидко передавали команди управління від обчислювача до виконавчих
елементів та освітлювальних пристроїв. Виконання обчислювальної роботи можна покладати на
персональні комп’ютери (ПК), мобільні пристрої, мікро-ЕОМ та мікроконтролери. Обмін
інформацією доцільно здійснювати магістральними інтерфейсами, які мають здатність забезпечити
багатоканальність. Для реалізації безпровідникового управління можна використовувати стандарт
WIFI. Впровадження такого управління передбачає наявність мережевих засобів та спеціального
програмного забезпечення, яке буде встановлено на планшет або мобільний пристрій. Такий спосіб
віддаленого управління зручно використовувати, коли потрібно досягти мобільності при управлінні
багатоканальними освітлювальними пристроями.
Стан проблеми
Бурхливий розвиток світлотехніки та електроніки останнім часом призвів до створення не
тільки великої кількості нових типів джерел світла, але і різних пристроїв, які можуть керувати
освітленням. І якщо ще зовсім недавно для управління освітленням у квартирі або будинку
застосовували тільки звичайні вимикачі, то тепер перелік усіх можливих елементів управління
освітленням займе не одну сторінку. До появи цифрових протоколів управління освітленням
відбувалося або за окремими проводами з керуючою напругою, що йде до кожного пристрою, або
за допомогою різноманітних цифрових і мультиплексованих аналогових зв’язків. Аналогові
системи, які використовували окрему лінію зв’язку на кожен канал дімера, були громіздкими,
дорогими і не мали єдиного стандарту. Для них були потрібні спеціальні адаптери, а також
підсилювачі та інвертори напруги, для того, щоб підключати дімери одного виробника до
керуючих консоль іншого. Крім того, виявляти і усувати несправності у з'єднувачах і кабелях було
складно. Цифрові системи, які застосовували, були різноманітні і абсолютно несумісні між собою.
Більш того, багато виробників, побоюючись комерційного піратства, прагнули не розкривати
подробиць роботи своїх систем. Все це залишало кінцевому користувачеві дуже мало можливостей
для вибору. І якщо він купував пульт одного виробника, то часто йому доводилося купувати дімер
теж у цього самого виробника.
Відомі три основні причини, за якими досі не з'явився домінуючий світовий стандарт [3].
Перша причина полягає у тому, що кожний континент Землі використовує свої стандарти. Для
прикладу, у Північній Америці основним протоколом, який використовується для керування
освітленням, є протокол 0–10 В. У Європі та Японії більшого поширення набули протоколи DMX,
DAL, KNX та ШІМ (широтно-імпульсна модуляція). До другої причини можна віднести складність
реалізації. А третьою і найважливішою причиною є те, що виробники, які займаються реалізацією
складних проектів багатоканального освітлення, не документують технічних вимог, схемотехнічних
рішень та технологій управління такими пристроями [3].
Лише дуже невелика частина виробників, які займаються світловим обладнанням, сьогодні
володіють достатнім ресурсом і досвідом для того, щоб оцінити переваги різних технологій щодо
управління освітленням.
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У роботі [3] Патрік Дюран висловлює таку думку: “Завдяки тому, що робота засобів управління освітленням основана на відкритих стандартах, виробники світлотехніки мають можливість
вирішувати завдання, пов'язані з виготовленням складних і масштабованих систем, а також є
можливість забезпечити взаємодією освітлювальних приладів і компонентів для їх управління.
Крім того, ці стандарти забезпечують універсальність комерційних додатків для внутрішнього
освітлення”. Отже, дослідження принципів побудови систем управління освітлювальними
пристроями, зокрема багатоканальними, є актуальним завданням.
Постановка задачі
Дослідити принципи побудови систем управління багатоканальними освітлювальними
пристроями. Визначити базові засоби систем управління. Розробити узагальнену структурну схему
системи та описати алгоритм управління освітлювальними пристроями .
Результати досліджень
1. Дослідження базових засобів систем управління освітленням. Враховуючи наявність
широкого кола засобів, актуальним є завдання вибору найкращого варіанта управління світловим
обладнанням для конкретного застосування [4]. Комп’ютерні технології дають можливість ефективно
впроваджувати нові стандарти управління світловими пристроями. Аналітичний огляд дозволяє
визначити базові засоби управління освітленням, які наведені на рис. 1. Ці засоби виділено у три групи:
• Засоби для автоматизації освітлення приміщень: Lonworks, KNX, BACnet;
• Засоби для управління яскравістю та багатоканальними освітлювальними пристроями:
DALI, DMX, 0-10V, PWM;
• Стандартні мережеві засоби: Bluetooth, iOS/Android, Wi-Fi/Ethernet.
DALI
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KNX

Засоби
автоматизованого
управління
освітлювальни
ми
пристроями

Контролери
комутатори
давачі

Засоби
автоматизованого
управління
яскравістю

DMX

0-10V

BACnet
PWM
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iOS/
Android

Мережеві
комп'ютерні
засоби
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Рис. 1. Базові засоби управління освітленням

Серед засобів, які наведено на рис. 1, можна виділити протоколи, які забезпечують не стільки
технічні характеристики, як ряд інших переваг, до яких можна віднести: призначення взаємодії на
функціональному, комунікаційному та конструктивному рівнях між контролерами і кінцевими
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пристроями, виробленими різними виробниками. Тобто ці протоколи є універсальними і дають
можливість стандартизувати взаємодію світлового обладнання між собою, незалежно від виду
пристрою і фірми виробника.
Якщо оцінювати технології управління освітленням за особливостями застосування, то їх
можна поділити на дві основні категорії: закриті і відкриті. Продукція, що функціонує на основі
закритої технології, може взаємодіяти тільки з продуктами, які випустила ця компанія. Відповідно
ці стандарти розробляються для декількох, або конкретної фірми, яка надає такі послуги.
На противагу закритій технології, відкрита передбачає повну або майже повну погодженість
схемотехнічних, алгоритмічних та конструктивних рішень для однотипних елементів освітлювальної системи. Такий підхід дає можливість розробляти системи на базі одного протоколу. Це
приводить до того, що пристрої, які було розроблено на основі одного протоколу різними фірмами
– виробниками, будуть між собою повністю сумісні.
Аналогові протоколи – це найстаріші протоколи для управління освітленням, але сьогодні
вони знаходять окремі застосунки завдяки своїй простоті. Одним із перших протоколів такого виду
був протокол, закріплений у міжнародному стандарті за назвою ANSI E1.3 – 2001, який передбачає
управління напругою від 0–10 В [5].
Мультиплексні протоколи предбачають спосіб об'єднання в одній лінії зв’язку декількох
керуючих каналів. Мультиплексні протоколи бувають двох основних типів: аналогові та цифрові.
Стандартизований протокол DALI дає можливість передавати команди управління та дані
через дві лінії зв’язку. Він розроблений як модернізація аналогового інтерфейсу AVC 1–10 В. Для
захисту від впливу завад та недопущення помилок передавання даних використовують кодування
із застосуванням завадостійкого коду Манчестер-2 [6,8].
Протокол DMX512 був розроблений USITT (Інститут театральних технологій США) і
використовується для керування світлодіодним обладнанням . Протокол DMX512 дає можливість
передавати дані 512 цифровими каналами в одному кабелі. Для передавання даних використовують
інтерфейс стандарту EIA-485 (аналог RS-485), який складається з однієї або двох кручених пар,
захищених екранною фольгою [2, 8]. Стандарт DMX512 передбачає підключення до однієї лінії зв’язку
до 32 пристроїв, максимальна довжина лінії зв’язку становить до 1 км. DMX512 є асинхронним
протоколом – це означає, що в будь-який момент, коли лінія не зайнята, може бути переданий будьякий фрейм (пакет даних). Швидкість обміну по лінії DMX512 становить 250 кбіт/ с.
Основними превагами протоколу DMX512 є [9]:
– основа протоколу складається з інтерфейсу EIA485 (RS-485);
– простота у використані;
– висока надійність передавання даних через лінію зв’язку;
– мала вартість.
Недолік цього протоколу полягає у тому, що дані можна передавати тільки в один бік від
контролера до приймача сигналу DMX512.
Протокол RDM розроблено модернізаціїєю DMX512. Цей протокол для віддаленого
управління пристроями розробила компанія ESTA. Його особливості викладено в стандарті
ANSI E1.20. Цей протокол підтримує двосторонній обмін між керуючим пристроєм і обладнанням,
яке приймає сигнал. Сьогодні все більше виробників почали випускати прилади з управлінням на
основі протоколу RDM.
Сьогодні обмін даними все частіше відбувається через Інтернет. Винятком не стали пристрої
та системи керування освітленням, в яких почали використовувати протоколи TCP / IP. Переважно
цей протокол застосовують у комбінації зі спеціалізованим протоколом управління освітленням.
Для зручного переходу з протоколу DMX512 на протокол ACN розроблено проміжний
протокол DMX-over-ACN (Streaming ACN, або BSR E1.31).
У таблиці наведено порівняльну характеристику основних протоколів, за допомогою яких
можна управляти багатоканальними освітлювальними пристроями.
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Характеристики протоколів керування освітленням
Назва
протоколу

Тип сигналу

Швидкість
передавання даних

Інтерфейс

Виробник

DALI

цифровий

1200 біт/с.

AVC

Osram, Philips, Tridonic,
Trilux, Helvar

DMX512

цифровий

250 кбіт/с.

RS-485

USITT

0–10V

аналоговий

–

–

Tridonic

RDM

цифровий

1200 біт/с.

RS-485

ESTA

KNX

цифровий

1200 біт/с.

кручена пара

EIBA

Згідно з таблицею можна зробити висновок, що для реалізації комп’ютерної системи
управління багатоканальними освітлювальними пристроями найпродуктивніший протокол
DMX512, який зможе забезпечити вирішення багатьох прикладних завдань.
2. Узагальнена структура комп’ютерної системи управління багатоканальними
освітлювальними пристроями.
За результатами аналізу вимог та функціональних завдань розроблено структуру комп’ютерної системи управління багатоканальними освітлювальними пристроями (рис. 2). Загальне
управління системою здійснює комп’ютер із відповідним прикладним програмним забезпеченням.
Безпосереднє управління освітлювальними пристроями може відбуватися за допомогою декодера,
який приймає команди від ПК. В окремих випадках може використовуватися настільной пульт
управління чи контролер бездротової мережі.
Кожний з елементів системи є значною мірою спеціалізованим, однак має багато варіантів
реалізації. Зв’язки між блоками можна реалізувати за допомогою стандартизованих та спеціалізованих периферійних інтерфейсів (Пі) [2, 8].
Коректна робота системи (особливо з використанням довгих ліній зв’язку) ефективна тільки
в тому випадку, коли від передавального пристрою до прикінцевих елементів управління йде
мінімальна кількість ліній зв’язку. На одній лінії має бути можливість включення максимальної
кількості пристроїв, розташованих по всій її довжині. Тобто, лінії зв’язку мають бути магістрального
типу, коли до них короткими відведеннями підключається N прикінцевих елементів управління.
Кожний прикінцевий елемент управління має бути багатоканальним, забезпечуючи багаторежимність
освітлювальних пристроїв. Одним із варіантів таких інтерфейсних зв’язків є стандарт EIA485 [2, 8].
Пристрої повинні під'єднуватися до лінії короткими відведеннями, завдовжки не більше 30 см. Такі
схемотехнічні рішення запобігають виникненню шкідливого Y-розщеплення. В технічно
обгрунтованих окремих випадках довжину відведення можна збільшити до декількох метрів.
Магістральна лінія зв’язку може проходити всередині пристрою, поєднуючи його вхідний і
вихідний роз’єми, утворювати ланцюжкове з’єднання пристроїв.
Лінії передавання сигналу повинні перебувати далеко від кабелів електричного живлення,
особливо від навантажувальних кабелів дімерів. Вони не повинні прокладатися в одному оплетенні
з цими кабелями, якими протікають великі струми, тому що це може спричинити завади великої
інтенсивності, помилки управління або відмови електронного обладнання.
У тому випадку, коли потрібні лінії передавання дуже великої протяжності або в лінію зв’язку
включено понаднормовану кількість пристроїв, для проходження сигналу можна використовувати
репітери-підсилювачі, звані також магістральними підсилювачами. На лінії, що йде від консолі,
повинен бути встановлений звичайний термінатор (Т), адже немає необхідності встановлювати
ретранслятори в кінці лінії. Усі магістральні лінії зв’язку, що йдуть від розгалужувача, теж повинні
бути забезпечені термінатором (Т) на своєму дальньому кінці.
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Рис. 2. Узагальнена структура комп’ютерної системи управління багатоканальними
освітлювальними пристроями

На рис. 3 зображено структурну схему комп’ютерної системи, яку можна використовувати для
управління багатоканальними освітлювальними пристроями за перспективним протоколом DMX.
ПК через контролер DMX передає до інтерфейсного блоку команди управління. Від контролера
DMX до інтерфейсного блоку інформація передається послідовним кодом. Вказані засоби можна
використовувати у відлагодженні роботи системи.
Інтерфейсний блок призначений для приймання послідовного коду та передавання до блока
обробки та керування, узгоджуючи при цьому двосторонні параметри та послідовності електричних
сигналів.
Блок обробки та керування доцільно реалізувати на мікроконтролері (МК) [7]. Він
призначений для декодування команд у паралельний формат багатоканальних управляючих
сигналів (0–5) В, які формуються на вихідних портах мікроконтролера.
Блок силових ключів переважно є набором транзисторних каскадів. Основне призначення −
управління виконавчим блоком.
Виконавчий блок є зовнішнім пристроєм, який управляється постійною напругою (0–12) В і
призначений для плавного регулювання освітлення змінною напругою живлення.
Пристрій управління

Блок силових
ключів

ПК

USB

Контролер
DMX

RS-485

Інтерфейсний блок

Блок обробки
та
керування

Виконавчий
блок

Рис. 3. Структура комп’ютерної системи управління багатоканальними
освітлювальними пристроями за протоколом DMX

Пристрій управління фактично є декодером системи. При реалізації комп’ютерної системи
управління багатоканальними освітлювальними пристроями можна застосовувати таку схему
алгоритму функціонування декодера. Алгоритм є набором інструкцій, які описують послідовність
дій, щоби розв'язати задачу за скінченну кількість дій. Для більшої наочності подання загальна
схема алгоритму складається з двох груп. Перша група представлена узагальненим алгоритмом
функціонування декодера (рис. 4). Друга група реалізовує виконання команди самим декодером
(рис. 5). Наведені схеми алгоритму загалом описують функціонування базових елементів
комп’ютерної системи управління багатоканальними освітлювальними пристроями.
На початку програмного коду повинна відбуватися ініціалізація бібліотек. Після підключення
бібліотеки відбувається ініціалізація портів. Вихідний USB формат даних із персонального комп’ютера
подається на входи контролера і для кожного порту вказується стан на читання або запис.
Після ініціалізації відбувається перевірка на наявність команди читання байта. Якщо байт не
прийшов, то програма повертається в стан (1). Стан (1) вказує на етап надходження вхідних даних.
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А якщо байт прийнято, то наступним кроком потрібно перевірити, чи був правильно сформований
пакет. Така перевірка може відбутися шляхом перевірки стартового байта, який повинен становити
певну довжину затримок у пакеті повідомлення. Коли перевірка стартового байта відбулась, то
виконання команди початкових установок відбулося, і програма переходить безпосередньо на
виконання команди. Після виконання команди програма перевіряє, чи є умова завершення
управління. Якщо така умова присутня, то програма завершує свою роботу, а якщо такої умови
немає, то програма автоматично переходить у стан (1). Якщо наступна команда не надійшла,
система завершує свою роботу. Якщо команда надійшла і пройшла перевірку, то вона
безпосередньо може надходити на етап виконання.

Початок

Ініціалізація

1

Чи є байт ?

Ні

Так
1
Байт прийнято
правельно

Ні

Так
1

Байт стартовий

Ні

Виконати команду

Так

Чи є умова
завершення
управління

Виконати команду
початкових установок

Ні

Так
1
Кінець

1

Рис. 4. Узагальнена схема алгоритму функціонування декодера

Виконання команди декодером можна представити так. На початку потрібно, щоб відбулося
встановлення значень для трьох каналів. Визначають відтінок за допомогою операторів умови, які
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порівнюють відповідність відтінків. Для того, щоб задати ШІМ (широтно-імпульсна модуляція),
використовують лічильник. Максимальне значення цього лічильника − це значення дільника (h)
мінус кількість рівнів яскравості. У кожному проходженні циклу відбувається встановлення
сигналу для кожного освітлювального пристрою. Наступний крок у програмі − управління рівнем
яскравості освітлювального пристрою. За кожного переповнення лічильника до всіх значень
додається 1, але якщо яскравість стає більшою за певне значення, то програма скидається в 0.

Початок
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Рис. 5. Схема алгоритму виконання команди декодером

Кожним каналом можна керувати окремо і вносити певні значення для відображення на
освітлювальному пристрої.
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Наведені структурні та алгоритмічні рішення реалізовуються незначними затратами на
сучасних комп’ютерних засобах та забезпечують побудову ефективних систем управління багатоканальними освітлювальними пристроями.
Висновки
За результатами дослідження визначено базові засоби систем управління освітленням.
Розглянуто підходи до побудови систем управління освітленням. Розроблено узагальнену
структуру комп’ютерної системи управління багатоканальними освітлювальними пристроями.
Обґрунтовано доцільність застосування в таких системах магістральних послідовних інтерфейсів.
Проаналізовано її ефективність застосування стандартизованих протоколів управління.
Обґрунтовано перспективність застосування протоколу DMX. Розглянуто структурну схему
системи управління багатоканальними освітлювальними пристроями за таким протоколом.
Розроблено загальний алгоритм роботи декодера цієї системи та алгоритм виконання ним команд
управління. Показано перспективність застосування розроблених структурних та алгоритмічних
рішень при побудові комп’ютерних систем управління багатоканальними обчислювальними
пристроями.
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Розглянуто принципи побудови програмної системи формування агрегованих
даних, а також основні принципи побудови програмних систем формування агрегованих
даних. Проведено їхній порівняльний аналіз, запропоновано альтернативний принцип
побудови програмної системи. За цим принципом побудови можна усунути проблеми
швидкої та надійної обробки даних, масштабування, автоматизації роботи складових
програмної системи, якості та безпеки даних.
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This paper is devoted to the principles of constructing a software system of the
aggregated data formation. The main principles of constructing a software system of the
aggregated data formation are considered and their comparative analysis are carried out. An
alternative principle of constructing a software system is proposed. This principle of
constructing allows to eliminate the problems of fast and reliable data processing, scaling,
automation of the software system components, improve data quality and security.
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Вступ
Сьогодні без ефективних програмних систем збереження даних не обійдеться практично
жодне підприємство. Це можуть бути різні підприємства: банки, страхові, транспортні компанії,
мережі супермаркетів, телекомунікаційні та маркетингові фірми, організації, що задіяні в сферах
послуг тощо [1]. Всі вони збирають, опрацьовують та зберігають дані, які містять десятки терабайт
або навіть петабайт даних. На основі цих даних вирішуються найрізноманітніші завдання, пов’язані
зі взаємодією із клієнтами або ж для розв’язання аналітичних задач. Проблеми обробки і збереження даних підприємства стають все актуальнішими, і багато спеціалістів у галузі інформаційних
технологій намагаються постійно покращувати засоби роботи з цими даними. Спеціалісти, які
займаються аналізом даних, повинні мати доступ до всієї інформації, яка їх цікавить, а також
використовувати зручні і прості засоби для представлення і роботи з цією інформацією.
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Задачі технологій сховищ даних (Data Warehouse) та бізнес-інтелекту (Business Intelligence)
скеровані на вирішення цих проблем.
Бізнес-інтелект – це процес прийняття «інтелектуальних» бізнес-рішень аналізом доступних
даних. З технологічного погляду, бізнес-інтелект об’єднує області сховищ даних, розроблення
OLAP та Data Mining систем, формування звітів, візуалізації та аналізу даних [2].
Сховище даних – це організований масив даних підприємства, що обробляється і зберігається в
єдиному апаратно-програмному комплексі, що забезпечує швидкий доступ до даних підприємства,
багатовимірний аналіз даних, створення звітів з метою відображення статистичних даних [3].
Оскільки дані, що містяться в сховищі даних, повинні охоплювати все підприємство, їхня реалізація зазвичай займає багато часу, обсяг якого залежить від розміру підприємства. Внаслідок цих недоліків багато компаній починають з відносно простих рішень, які основані на кіосках даних (Data Mart).
Кіоск даних являє собою склад даних, що містить всі дані на рівні окремого підрозділу. Він
дозволяє користувачам мати доступ до даних, які стосуються лише окремої частини компанії.
Наприклад, відділ збуту зберігає всі свої дані щодо збуту в своєму власному кіоску даних,
дослідний відділ – у своєму кіоску даних тощо.
Агрегування даних – це процес збирання вихідних даних з метою представлення цих даних у
зведеній формі для статистичного аналізу. Наприклад, вихідні дані можуть бути агреговані
протягом певного періоду часу із застосуванням статистичних функцій над даними, такими як
визначення середнього арифметичного, максимального або мінімального значення, суми значень,
підрахунок кількості значень. Після виконання процедури агрегування даних вони можуть бути
представлені засобами формування звітів з метою прийняття бізнес-рішень [4].
Окреслення проблеми
Переважно виділяють такі основні фактори, що стосуються проблеми програмних систем
формування агрегованих даних [3]:
– фактор якості даних. Внаслідок таких причин, як помилка при введенні даних, використання інших форматів представлення або одиниць виміру, відсутність своєчасного оновлення
програмної системи тощо виникають некоректні дані, які є неточними і безкорисними. Такі дані
називають «брудними», і саме ці дані визначають фактор якості даних у сховищах даних;
– фактор ефективності структури сховища даних. Під час проектування структури сховища
даних конкретного застосування в багатьох випадках використовують засоби моделювання баз даних.
Переважно сховище даних складається з таблиць, полів і записів таблиць, типів даних, обмежень
стовпців, зв’язків між таблицями тощо. Проте проектувальники сховищ даних не завжди можуть
переконатись в тому, що воно містить всі дані, які необхідні додаткам, які оброблятимуть ці дані, і не
містить жодних даних, які не потрібні додаткам. На початкових етапах створення сховища даних часто
трапляється, що в ньому відсутні дані, що необхідні для отримання звітів та отримання відповіді на
запити. Одночасно присутні дані, які ніколи не буде використано в програмній системі. Наявність
непотрібних даних сповільнює швидкодію системи та призводить до неефективного використання
середовища зберігання;
– фактори продуктивності та масштабованості. В системах реляційних баз даних для вибірки
невеликої кількості потрібних записів без повного сканування таблиці або бази даних використовують
різноманітні методи доступу, такі як індекси на основі хеш-функцій або збалансованого дерева. Проте,
в загальному випадку, методи доступу не допомагають при отриманні відповіді на запити, результуючий набір яких є частиною таблиці з великим обсягом даних. Крім того, серйозні проблеми спричинюють запити з використанням агрегатних функцій і переміщення файлів до бази даних. Відповідно
фактори продуктивності та масштабованості є важливими при вирішенні загальної проблеми створення
програмної системи;
– фактор безпеки даних [5]. Розроблення надійних засобів захисту даних було завжди
актуальним протягом всієї історії існування обчислювальної техніки. Якщо ж говорити про безпеку
даних, що містяться в сховищі даних, то сьогодні можна виділити такі причини виникнення
ситуації, що впливає на рівень безпеки:
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• різні формати і види збережених даних потребують різних підходів до безпеки;
• різні системи управління базами даних (СУБД) використовують різні інтерфейси для
доступу даних, що організовані на основі однієї і тієї самої моделі;
• з’являються нові види і моделі збереження даних.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Базові два підходи щодо побудови програмних систем для аналізу даних та формування
звітів, підхід Інмона та підхід Кімбала, розроблено в 90-ті рр. минулого століття.
Підхід Інмона – сховище даних перебуває в третій нормальній формі. Зі сховища даних
формуються кіоски даних для аналізу, на основі чого формуються звіти [6].
Особливості підходу Інмона [7]:
• підхід «згори-донизу»;
• орієнтування на керування даних;
• складний у реалізації;
• низька кінцева доступність користувачів до даних;
• представлення моделі сховища даних у вигляді «сутність-зв’язок».
Підхід Кімбала – сховище даних перебуває в просторовій моделі і отримує дані з набору
кіосків даних, що перебувають у третій нормальній формі [6].
Особливості підходу Кімбала [7]:
• підхід «знизу-догори»;
• орієнтування на бізнес-процеси;
• простий у реалізації;
• висока кінцева доступність користувачів до даних;
• представлення моделі сховища даних у просторовій моделі.
Порівнюючи моделі Кімбала та Інмона, можна сформувати їхні переваги та недоліки. Модель
Кімбала більш масштабована через підхід " знизу–догори", отже, є можливість почати з малого та з
кожним кроком все більше масштабувати дані. Крім того, вона є швидшою за модель Інмона. Через цей
підхід важко створити повторно використані ETL (extract, transformation, load) структури для різних
кіосків даних. З іншого боку, модель Інмона є більш структурованою та простішою для підтримки,
оскільки вона є жорсткою і займає більше часу для побудови. Значною перевагою моделі Інмона є те,
що сховище даних перебуває в третій нормальній формі: це легше для побудови моделі опрацювання
даних. Недоліком обох моделей є складність зміни даних у сховищі даних, що ускладнює роботу з ними.
Концепції підходів Інмона і Кімбала сформовано на початку 1990-х років для відносно невеликих
за обсягом баз даних, тому із сучасним суттєвим збільшенням обсягів даних підходи необхідно
адаптувати до теперішніх реалій. Одночасно потрібно більше уваги приділяти засобам захисту даних.
Мета досліджень
Розробити підходи до побудови програмної системи формування агрегованих даних великих
обсягів для підприємства, що відповідатиме наступним вимогам:
• забезпечувати можливість ефективного управління процесами збирання, автоматизованого
завантаження, моніторингу, трансформації, агрегування даних великих обсягів;
• забезпечувати можливість формування звітів на основі агрегованих даних;
• забезпечити систему необхідними програмними засобами захисту інформації.
Основна частина роботи
Програмна система формування агрегованих даних переважно будується за технологіями
бізнес-інтелекту і містить такі компоненти: джерело даних, базу даних, сховище даних, кіоск даних,
аналітичну структуру даних, засоби агрегування даних, засоби створення звітів на основі
отриманих агрегованих даних.
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Для реалізації програмної системи формування агрегованих даних підприємства необхідно, щоб
існувала підсистема введення даних для надійного та швидкого передавання даних до системи від
різноманітних джерел даних. Джерело даних – це місце, звідки беруться дані, що використовуються для
подальшого функціонування програмних систем. Первинним джерелом даних для програмних систем
можуть бути файли різноманітних типів (docx, xlsx, pdf, xml, json, csv тощо), електронні таблиці,
інформаційні листи, веб-сервіси тощо. Джерело даних як поняття найчастіше використовується в
контексті з базами даних, системами управління баз даних або з будь-якими системами, що займаються
опрацюванням даних [8].
Інформація в програмну систему може надходити з джерел даних цілодобово та великим
потоком, тому слід розробити систему, що могла б успішно вирішувати такі завдання. Для реалізації
таких систем використовують оперативні системи обробки транзакцій, побудовані на основі моделей
баз даних. Існують декілька моделей бази даних:
1) ієрархічна модель – організована у вигляді деревоподібної структури з кореневим
елементом, на який посилаються інші елементи даних. У цій моделі дані організовані деревоподібною структурою з відношенням «один до багатьох» між двома елементами даних [9];
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Рис. 1. Приклад ієрархічної моделі бази даних

2) мережева модель – дані організовані у вигляді графподібної структури. На відміну від
ієрархічної моделі, в мережевій модель елемент даних може мати більше одного батька. Іншою
суттєвою перевагою мережевої моделі є простіший і швидший доступ до даних завдяки
використанню більшої кількості зв’язків між елементами даних [9];
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Рис. 2. Приклад мережевої моделі бази даних
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3) реляційна модель – дані, організовані у вигляді сукупності таблиць, що пов’язані між собою
спільними даними. Ця модель найпопулярніша. Переваги: багатокористувацький доступ, можливість
надавати привілеї користувачам, простота мережевого доступу, швидкодія, надійність [10];
4) об’єктно-орієнтована модель – дані організовано навколо об’єктів, а не команд. Цю модель
активно розвивають і покращують розробники. Зокрема об’єктно-орієнтована модель надає
можливість описувати в межах одного інформаційного поля об’єкти, що мають різнорідні
внутрішні структури та склад елементів;
5) NoSQL модель покращує продуктивність БД під час роботи з даними великих обсягів.
Найбільшої продуктивності досягають у випадках, коли організація повинна проаналізувати великі
фрагменти неструктурованих даних або тих даних, що зберігаються на декількох віртуальних
серверах на хмарі [11];
6) хмарна модель – оптимізована або побудована для роботи у віртуальному середовищі [11].
Переваги хмарних моделей БД: можливість платити за пропускну здатність на основі кожного
користувача, забезпечуючи високу масштабованість та доступність;
7) граф-орієнтована модель функціонує за теорією графів. Граф-орієнтована модель
представлена у вигляді вузлів та ребер, де вузол – це об’єкт граф-орієнтованої БД, а ребро вказує на
зв’язок між вузлами.
Сховища даних можна досліджувати із використанням двох основних моделей:
1) модель «сутність-зв’язок» – сховище даних перебуває в третій нормальній формі,
використовується велика кількість таблиць, зв’язків між ними та мала кількість колонок у таблицях
(в середньому 3);
2) просторова модель – сховище даних є максимально денормалізованим, використовується
мінімізована кількість таблиць з великим обсягом даних. У такій моделі даних є два типи таблиць:
таблиця фактів (містить числові дані та посилання на інші таблиці) та таблиця вимірів (містить
описову інформацію).
Пропонується для побудови програмної системи формування агрегованих даних великих
обсягів альтернативний підхід на таких принципах:
– виконувати декомпозицію даних на ранніх етапах завантаження за об’єктно-орієнтованими
ознаками;
– використовувати реляційну модель даних;
– реалізовувати сховище даних на основі моделі “сутність – зв’язок”;
– опрацьовувати дані із використанням коротких транзакцій;
– реалізувати високий рівень захисту даних.
На рис. 3 наведено схему алгоритму формування агрегованих даних.
На рис. 4 наведено приклад структурної схеми програмної системи формування агрегованих
даних.
Використання реляційної моделі даних у програмній системі є доцільним, оскільки вона є одним
із найбільш простих та ефективних засобів опрацювання даних. Робота з даними має відбуватися цілодобово та з використанням коротких транзакцій. Такі системи належать до класу OLTP (Online
Transactional Processing) систем. OLTP-системи забезпечують ефективне розв’язання задач
інформаційно-пошукового запиту. Типовим прикладом виконання операції OLTP-системою є процедура
зняття грошей з банківського рахунку через банкомат. Важливими особливостями OLTP-систем є такі:
• опрацювання коротких транзакцій, що надходять великими потоками;
• велика кількість користувачів;
• постійне виконання операцій читання і запису даних з невеликою кількістю рядків.
Продуктивність систем баз даних підвищується за умови коротких транзакцій. Це
пояснюється тим, що для усунення можливих негативних наслідків одночасного доступу до даних
транзакції використовують блокування. Якщо виконання транзакцій займає багато часу, кількість
блокувань та їх кількість збільшується, знижуючи рівень доступності даних для інших транзакцій і,
як наслідок, знижуючи продуктивність системи [12].
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Дані OLTP-систем можуть постійно змінюватися, тобто бути динамічними, що є важливим
фактором для багатьох прикладних застосувань. Усі операції в базі даних зазвичай виконуються з
невеликим обсягом даних, хоча не виключено, що система бази даних повинна мати доступ до
багатьох записів однієї або декількох таблиць, що зберігаються в базі даних [12].
OLTP-системи реалізовуються за допомогою СУБД, найбільш популярною і гнучкою системою
для реалізації OLTP є СУБД Microsoft SQL Server, рекомендована для багатьох прикладних застосувань.
Використання Microsoft SQL Server зумовлено також тим, що система надає надійні засоби
захисту інформації шифруванням симетричними/асиметричними ключами, сертифікатами. При
цьому СУБД використовує алгоритм шифрування AES-256, який є доволі поширеним та надійним.
Збирання, трансформацію і завантаження даних (із OLTP) до сховища даних доцільно здійснювати ETL (extract, transformation, load) засобами. В програмній системі пропонується використання ETLзасобу компанії Microsoft за назвою SQL Server Integration Services. ETL засоби очищують дані та
узгоджують їх. Цей автоматизований процес доцільно виконувати один раз на добу.
Сховище даних у програмній системі доцільно будувати на основі моделі “сутність – зв’язок”. Це
означає, що сховище буде строго структурованим і спрощуватиме реалізацію ETL-процесу.
На основі структури сховища даних формуються кіоски даних – вони матимуть схему типу
“зірка”. Це означає, що структурна схема складається з однієї таблиці фактів та декількох таблиць
вимірів. Таблиця фактів містить числові дані, які можна агрегувати (наприклад: кількість проданих
товарів, сума витрат) та даних, що містять посилання на таблиці вимірів. Таблиці вимірів містять описову інформацію виміру, наприклад, час, інформація про продукт, облікові дані співробітників тощо.
Завантаження даних зі сховища в кіоск даних пропонується виконувати за допомогою
конструкцій збережених процедур мови SQL і залежно від того, наскільки часто змінюються дані в
таблиці, виконувати повне або інкрементальне завантаження даних.
Повне завантаження даних: дані повністю видаляються з таблиці кіоску даних за допомогою
SQL-інструкції TRUNCATE із завантаженням усіх записів, що знаходяться в таблиці сховища
даних. Процес повного завантаження даних вимагає багато часу, якщо робота відбувається з
великими обсягами даних, проте він простий у реалізації.
Інкрементальне завантаження даних: дані не видаляються повністю з таблиці кіоску даних.
Відбуваються оновлення існуючих даних або вставка нових записів. Процес інкрементального
завантаження даних займає менше часу порівняно з повним завантаженням під час роботи з великими
обсягами даних, проте складніший у реалізації. Конструкції збережених процедур для інкрементального
завантаження є набагато складнішими в розробленні, ніж для повного завантаження.
Схема типу “зірка” дає змогуприскорити доступ до даних, оскільки таблиця є максимально
денормалізованою з великим обсягом даних і на основі “зірки”, з погляду продуктивності, вигідніше
будувати системи аналізу даних. Найпоширенішою системою аналізу даних є OLAP-куби. Дані в кубі
можна представити у багатовимірній формі, що доволі зручно для формування агрегованих даних.
31

Формується структура OLAP-кубів інструментом SQL Server Analyses Services. Вибірка даних з
OLAP-куба здійснюється за допомогою багатовимірної мови запитів MDX.
MDX (Multidimensional Expressions) – SQL-подібна мова запитів, що орієнтована на доступ до
багатовимірних структур даних. На відміну від SQL, що орієнтована на роботу з даними скалярних
типів та реляційними моделями баз даних, мова MDX на синтаксичному рівні містить такі поняття,
як виміри, ієрархії та міри, які характерні для багатовимірних моделей. Показники міри в розрізі з
вимірами в мові MDX дозволяють формувати звіти про дані підприємства, проте використання
лише мови MDX не дає змоги формувати звіти в графічному вигляді. Для цього можна
використовувати спеціалізовані інструменти формування звітів. Найпоширенішим інструментом
для формування звітів є Microsoft SQL Server Reporting Services. Зручним інструментом для
формування звітів є Microsoft Excel.
Запропоновані принципи побудови програмної системи формування агрегованих даних
реалізовані на конкретному застосуванні для завдань супермаркета. Програмна система коректно
виконує збирання, перетворення та завантаження даних у сховище даних, усуває проблеми
масштабування та продуктивності, реалізовує достатній рівень безпеки даних.
Висновки
Розглянуто основні підходи до побудови програмних систем для аналізу даних та формування
звітів. Сформульовано вимоги для розроблення програмної системи формування агрегованих даних.
Запропоновано для побудови програмної системи формування агрегованих даних великих обсягів
альтернативний підхід, оснований на таких принципах: виконувати декомпозицію даних на ранніх
етапах завантаження за об’єктно-орієнтованими ознаками; використовувати реляційну модель
даних; реалізовувати сховище даних на основі моделі “сутність – зв’язок”; опрацьовувати дані із
використанням коротких транзакцій; реалізувати високий рівень захисту даних. Розроблено
узагальнену схему алгоритму формування агрегованих даних та приклад структурної схеми
програмної системи. Така програмна система забезпечує можливість ефективного управління
процесами збирання, автоматизованого завантаження, моніторингу, трансформації, агрегування
даних великих обсягів, формування якісних звітів, підтримує високий рівень захисту інформації.
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СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ
ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ
З ВИКОРИСТАННЯМ БІБЛІОТЕКИ MICROSOFT COGNITIVE OCR
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Розглянуто програмні засоби обробки як рукописного, так і друкованого тексту з
подальшим його перекладом на мобільних платформах Android та IOS. Наведено метод
реалізації повністю кросплатформних рішень для складних мобільних систем.
Запропоновано реалізацію системи на базі алгоритму обробки тексту за допомогою
бібліотеки Microsoft Cognitive OCR, наведено діаграму класів взаємодії модулів системи
на основі технологій машинного навчання. Забезпечено кросплатформне рішення для
мобільних систем Android та IOS. Досліджено ефективність розпізнавання різних
шрифтів, написаних різними мовами, та виведено вірогідність правильного розпізнавання
слів відносно кількості символів у кожному тесті.
Ключові слова: біблотека обробки зображень, кросплатформність, програмні
інтерфейси, машинне навчання.
E. Vavruk, D. Kushnir
Lviv Polytechnic National University,
Computer Engineering Department

MOBILE SYSTEM FOR TEXT RECOGNITION
AND TRANSLATION WITH USING MICROSOFT COGNITIVE OCR
© Vavruk E., Kushnir D., 2018
The solution of handwritten and printed text processing problem with subsequent
translation in such mobile platforms like Android and IOS is proposed. It was demonstrated
method of fully cross-platform solutions development for large mobile systems. It was implemented
system with the base on general algorithm of text recognition and processing using Microsoft
Cognitive OCR, and illustrated main system modules communication with basics on machine
learning, using class diagram. Cross-platform solution for Android and IOS mobile systems was
provided. It was investigated different font types, which were used in recognized text. Also set of
different language texts was investigated and probability of correct recognition was calculated.
Key words: image process library, cross-platform solutions, program interfaces, REST
technologies, machine learning.
Вступ
Широке використання сучасних мобільних засобів, збільшення їх функціональних можливостей
забезпечує розв’язання нового класу задач. Однією з них є задача виділення текстової інформації з
фотопотоку в друкованому та рукописному вигляді, її розпізнавання та переклад на інші мови.
Розроблено ряд програмні засоби реалізації цієї задачі [1−3]. Проте залишається проблема забезпечення
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якості обробки залежно від таких факторів, як: колір, шрифт, відстань між символами, мова та тип
(друкований чи рукописний) тексту. Також недостатньо поширеною є обробка україномовного тексту.
Сьогодні для розпізнавання текстової інформації використовують сучасні технології. Більшої
популярності набирає ідея використання машини навчання, оскільки ця технологія дозволяє
отримати максимальний результат, використовуючи тільки веб-технології, такі як REST
(архітектурний стиль для розподілених гіпертекстових систем).
Разом з тим, на зростаючому ринку мобільного програмного забезпечення переважають
нативні додатки, тобто розроблені під певну платформу. Незважаючи на свою поширеність, вони
мають певні недоліки, основним з яких є їх використання на пристроях тільки з певною платформмою (операційною системою).
Основною задачею системи є її використання для найпоширеніших мобільних платформ та
мов обробки та перекладу тексту.
Беручи до уваги вищенаведене, можна стверджувати, що робота у цьому напрямку є своєчасною
та актуальною.
Огляд літературних джерел
У загальному випадку розв’язання поставленної задачі вимагає таких кроків:
• Формування зображення тексту і передача його у мобільний додаток.
• Розпізнавання друкованого чи рукописного тексту.
• Переклад тексту на інші мови.
• Забезпечення кросплатформного рішення для мобільних систем Android та IOS.
Оскільки метою цієї роботи є реалізація і дослідження розпізнавання та перекладу тексту,
шляхи виконання першого кроку розглядатися не будуть. Слід зауважити, що якість зображення
суттєво впливає на кінцевий результат (відповідність текстової інформації оригіналу, точність
відтворення, час опрацювання тощо).
Існує багато систем, які підтримують обробку як рукописного, так і друкованого тексту.
Основними з них є:
Anyline SDK [1]. Забезпечується підтримка багатьох мов програмування: Java (Android),
Objective-C & Swift (IOS), C# (Xamarin), Javascript (Cordova, React-Native). Спеціалізується на
використанні в мобільних додатках. Підтримує режим “near real-time” (аналіз відеопотоків у режимі
близькому до реального часу). Недоліком системи є її дорожнеча порівняно з іншими аналогічними
системами. Перевагою є можливість обробки в реальному часі.
Microsoft Cognitive API [2]. Окрім обробки тексту із зображень, підтримує: аналіз облич,
емоцій, визначення ключових слів, які характеризують зображення тощо. Дозволяє швидко обробляти вхідний текст. Підтримується понад 25 словників мов та автоматичне розпізнавання мови
тексту, зокрема і рукописного, розміщенного на зображенні документів, чеків, покажчиків.
Tesseract [3]. Є “вільною комп’ютерною програмою”, що дозволяє модифікувати в іcнуючі
алгоритми обробки, покращуючи їх. Є однією з найуживаніших систем для обробки тексту з
зображення, підтримуючи зокрема і україномовний текст. Підтримує обробку рукописного тексту.
Недоліком системи є достатньо низький рівень розпізнавання порівняно з іншими системами.
Широке впровадження нового програмного забезпечення і збільшення кількості існуючих платформ (Android, IOS, Windows Phone, BlackBerry тощо) ставить перед розробниками нові вимоги. Тому
все популярнішим стає використання кросплатформної розробки додатків для сучасних пристроїв.
Поступово на зміну класичним мовам програмування (Java, C/C++ та іншим) прийшли так
звані SDK – комплект розробника програмного забезпечення, який суттєво спрощує роботу
програмістові завдяки використанню створених іншими розробниками бібліотек. Найпопулярнішими SDK є: Android SDK, iPhone SDK, Adobe Flex, комплект розробника Java, Windows Phone
SDK, які орієнтовані на нативні платформи. Тому використовуються техногології мультиплатформної розробки мобільних додатків. Головними з них є [4]: Xamarin, Adobe Phone Gap,
Appcelerator Titanium. Опишемо їх детальніше.
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Appcelerator Titanium [5] − платформа для створення мобільних і десктопних кросплатформних додатків на JavaScript (HTML + CSS), підтримує три платформи: Android, IOS і
BlackBerry. Основними перевагами є повна автоматизація процесу тестування, детальна інформація
про помилки у вихідному коді і способи їх усунення, великий магазин плагінів. Appcelerator
Titanium є одночасно і хмарною платформою для побудови та поширення додатків.
Adobe Phone Gap [6] − технологія для реалізації кросплатформної розробки мобільних
додатків. Позиціонується як безкоштовний Фреймворк з відкритим кодом, дозволяє реалізовувати
додатки на 8 основних мобільних платформах (серед них Android, IOS, Windows Phone). При цьому
код може писатися простими мовами, такими як HTML, JavaScript, CSS, що збільшує число
розробників, які не мають достатніх знань мов вищого рівня.
Xamarin [7] дозволяє створювати нативні додатки під такі мобільні платформи, як: Android,
IOS, Windows, BlackBerry, використовуючи мову C#. Наявний практично повний доступ до
нативних (рідних) методів кожної з платформ, з можливістю поєднання з іншими додатками
програмної платформи .NET Framework.
Для втілення повноцінної інтерпретації платформи .NET з підтримкою багатьох платформ використовується проект з відкритим кодом Mono. До його складу входять: мова C# – dmcn, середовища
виконання .NET – mono (з підтримкою JIT – динамічної компіляції), та mint (без підтримки JIT), власний відлагоджувач, а також набір різних біблотек (наприклад, WinForms та ASP.NET). Отже, додатки,
написані мовою C#, можна виконувати на відмінних від Windows операційних системах (наприклад,
UNIX). Вищесказане зумовлює використання цієї платформи для розроблення поставленого завдання.
Найбільш подібною до розроблюваної кросплатформної системи обробки тексту зі
зображення та його перекладу є Google Translate [8], де підтримуються 103 мови перекладу та 37
мов для обробки зображення.
Основними недоліками є складність процесу визначення мови тексту та недостатня швидкість
розпізнавання. Також у таких системах недостатньо уваги приділено комлпексному підходу до
розпізнавання та перекладу тексту.
Ще однією проблемою є підтримка усіх нативних біблотек, оскільки не всі біблотеки чи
методи можливо зробити кросплатформними через їхню специфічність.
Тому розроблювана система має мати деякі переваги, наприклад, автоматичне визначення
мови тексту на зображенні, швидкість обробки, яких досягають за допомогою машини навчання
Azure від Microsoft.
Microsoft Cognitive API [9] оснований на машинному навчанні, яке реалізовано Microsoft за
допомогою проекту Azure. За таким підходом використовують багато обчислювальних потужностей, які розташовані віддалено, для обробки текстової інформації. Єдиним обмеженням такої
системи є пропускна здатність та якість мережі, до якої підключений пристрій користувача. Тим не
менше це набагато ефективніше, ніж використання потужності лише одного пристрою.
Постановка завдання
Розробити комлексний підхід до розв’язання задачі, а саме: дослідження проблеми кросплатформності нативних функцій для кожної з платформ розробки (Android та IOS). Дослідити бібліотеку,
яка не піддається кросплатформності, та реалізувати інтерфейс, який перевизначатиме її для кожної
платформи. Проаналізувати алгоритм роботи модуля обробки текстової інформації та навести діаграму
класів усієї системи. Дослідити використання розподілених технологій обміну інформацією (REST) та
використання машини навчання для обробки порівняно з використанням локальних систем обробки
текстової інформації.
Розроблення системи розпізнавання та перекладу тексту
Проектуючи систему, необхідно виконати такі етапи: написання високорівневих інтерфейсів
до операційних систем для кожної з розроблюваних мобільних платформ, написання коду модулів
обробки та перекладу із врахуванням специфіки мобільного середовища.
На рис. 1 наведено структурну схему розробленої системи розпізнавання та перекладу
тексту. Ця схема реалізовує наведені вище кроки розроблення поставленого завдання.
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Рис. 1. Структурна схема системи розпізнавання та перекладу тексту зі зображення

Як видно зі схеми, фотопотік, отримуваний з мобільного пристрою (IOS або Android), надходить до одного з модулів, потім вхідні дані надходять на сервер машини навчання засобами RESTтехнологій. Проблему кросплатформності та реалізацію обробки текстової інформації описано
нижче.
1. Розв’язання задачі кросплатформності для нативних бібліотек Android та IOS
Оскільки додатки є повністю нативними, то і спосіб їх компіляції так само повинен бути
рідним для кожної з платформ. Для розробки використано платформу Xamarin, яка дозволяє
використовувати окремий компілятор для кожної з підтримуваних платформ, використовуючи при
цьому апаратні ресурси конкретної платформи. Розроблену схему компліяції наведено на рис. 2.

Рис. 2. Схема компіляції мобільного додатка на різних платформах (Android, IOS)

Детальніше опишемо компліяцію для кожної з платформ.
• Компіляція на Android
Компіляція додатків на платформі Android відбувається за допомогою регістрової віртуальної
машини Dalvik. Аналогічно працює середовище для байт-коду CLR (Common Language Runtime) в
.NET. Така компіляція отримала назву компіляції на льоту (Just in time compilation).
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Потім транслюється C# код у проміжний байт-код, який буде зрозумілий віртуальній машині
Mono. Ця машина також додається в архівний файл компільованого додатка. Як Mono, так і Dalvik під
час запуску програми працюють синхронно, обмінюючись даними через механізм високорівневих
інтерфейсів.
• Компіляція на IOS
У системах IOS компіляцію використовують перед виконанням Ahead-of-Time compilation.
Транслятор не потребує додаткового виділення пам’яті та виконується перед виконанням програми.
У Xamarin використовують спеціально розроблений AOT компілятор Mono. Для нього програмний
код повинен бути скомпільований у машинний.
Розроблено такий програмний інтерфейс та його використання для всіх нативних бібліотек:
public interface PCL_Translator
{
string Translate(string sourceText, string sourceLanguage, string targetLanguage,
string key);
}
string translatedwords = DependencyService.Get<PCL_Translator>().Translate(
words,sourceLang,destLang, Utils.GenerateRandomKey(Data.translationKeys)) + " ";
Кожен інтерфейс перевизначається відповідно до платформи, який запускається відповідним
компілятором.
Розроблено схему системи (рис. 3). PCL_Translator та PCL_ClipBoard є програмними
інтерфейсами, які перевизначають методи для кожної з платформ.

Рис. 3. Загальна схема системи та програмні інтерфейси у вигляді діаграми класів

2. Реалізація обробки текстової інформації.
Отримують дані за допомогою REST запитів до серверу машини навчання Azure з
відповідними вхідними параметрами для конкретного запиту.
Результати обробки тексту наведено на рис. 4, де показано запит до машини навчання на
переклад зазначеного тексту з англійської мови на українську та результат, отриманий від серверу.
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Рис. 4. Результати запиту та відповідь від сервера машини навчання Azure

Аналогічний алгоритм задіяно для модулів обробки текстової інформації. Всі запити використовують високорівневі інтерфейси, які викликаються мобільним додатком (тобто вимагається
активне інтернет-з’єднання).
Алгоритм роботи Microsoft Cognitive OCR:
Так звана процедура лінійного поділу розбиває рядки на слова, а слова − на окремі літери.
Після цього, за принципом IPA (integrity, purposefulness, adaptability) формується набір гіпотез
(тобто можливих варіантів того, що це за символ, на які символи розбито слово тощо) і, забезпечивши
кожну оцінкою ймовірності, результат передається на вхід механізму розпізнавання символів.
Відповідно до першого правила – принципу цілісності (integrity) – це такий об’єкт, який
завжди розглядається як ціле, що складається з багатьох взаємозалежних частин.
Принцип цілеспрямованості (purposefulness): будь-яка інтерпретація даних повинна мати якусь
мету. Отже, розпізнавання – це процес висунення гіпотез про весь об'єкт цілком і цілеспрямована їх перевірка. Третій принцип – адаптивності (adaptability) – має на меті здатність системи до самостійного
навчання і вміння використовувати раніше накопичені знання про об'єкти. Отримана при розпізнаванні
інформація упорядковується, зберігається і використовується згодом для вирішення аналогічних
завдань.
Попередня обробка і структурний аналіз зображення
На цьому етапі розв’язуються дві основні задачі: підготовка зображення до процедур
розпізнавання і виявлення логічної структури документа з тим, щоб надалі мати можливість
відтворити її в електронному вигляді.
Для вирішення першого завдання в Microsoft Cognitive OCR задіяно механізм бінаризації,
тобто перетворення кольорового або напівтонового образу на монохромний (глибина кольору
1 біт). Бінаризація істотно прискорює процес аналізу графічних елементів. Виходячи із вищесказаного, розроблена схема бінаризації виглядає так (рис. 5).

Рис. 5. Структурна схема алгоритму процедури адаптивної бінаризації
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Розпізнавання символів
Для розпізнавання символів у Microsoft Cognitive OCR використовуються спеціальні механізми – так звані класифікатори, які породжують список гіпотез, які будуть перевірятися. Вхідними
даними для класифікаторів може слугувати не тільки графічна інформація, але і сформований під
час розпізнавання список гіпотез. В останньому випадку класифікатор не висуває нових гіпотез, а
лише змінює ваги наявних, підтверджуючи або спростовуючи їх. Такий підхід, за яким також чітко
простежуються принципи IPA, забезпечує більш інтелектуальний аналіз зображення і найточніше
розпізнавання тексту зі зображення. Структурну схему класифікатора наведено на рис. 6.

Рис. 6. Структурна схема роботи класифікаторів

Результат роботи програми розпізнавання наведено на рис. 7. У цьому випадку вхідними параметрами є український та англійский тексти, написані різними шрифтами з різними відстанями між
буквами. Результатом обробки є український текст, який згодом перекладається англійською мовою.
На якість обробки також впливають якість зображення, поворот тексту на зображенні, шрифт, відстань
між символами, мова тексту тощо. Причому україномовний та англомовний текст перемежаються.

Рис. 7. Результат обробки англо- та україномовних текстів (ліворуч)
та переклад обидвох англійською (праворуч) на мобільному пристрої IOS
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Як видно з рис. 7, слово “Політехніка” було розпізнане з помилкою («н» замість «к»), проте
при виконанні процесу перекладу цю помилку було усунуто.
Результат обробки рукописного тексту наведено на рис. 8. У цьому випадку на складність
обробки додатково впливають кут нахилу тексту, почерк (символи можуть бути як довгими, так і
вузькими), відстань між символами може коливатися від дуже маленької до дуже великої, якість
написаного тексту та характер символу (наприклад, розпізнавати букву ‘j’ достатньо складно,
оскільки вона складається з декількох частин).

Рис. 8. Обробка рукописного англомовного тексту на мобільному пристрої Android

Використовуючи розроблену методику розпізнавання та перекладу текстової інформації, було
досліджено різні шрифти, які було використано для тексту на зображенні. Було також досліджено
розпізнавання текстів, написаних різними мовами, та виведено вірогідність правильного
розпізнавання слів на кількість символів у кожному з текстів. Результати наведено в таблиці.

Шрифт

Розмір
шрифту

Кількість
символів

Тип
шрифта

Times New Roman

30

80

Regular

Calibri

12

11

Italic

Bahnschrift SemiBold

14

54

Bold

Blackadder ITC

18

21

Regular

Gadugi

10

30

Regular

Matura MT Script Capitals

16

12

Regular
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Мова тексту/ Колір
шрифту
Українська/
червоний
Англійська/
чорний
Німецька/
зелений
Іспаньска/
зелений
Українська/
чорний
Англійська/
чорний

Відсоток
коректного
розпізнавання
97%
97%
95%
81%
93%
91%

Висновки
У роботі проаналізовано реалізовані кросплатформні рішення. Показано, що деякі бібліотеки та
методи зробити кросплатформними неможливо, що підтверджується реалізацією програмних
інтерфейсів.
Проаналізовано роботу модуля обробки інофрмації, а також на основі роботи машини навчання
Azure від Microsoft. Проілюстровано переваги та недоліки використання машини навчання та REST
запитів порівнянно з аналогічними локальними машинами.
Проаналізовано алгоритм роботи текстової інформації бібліотеки Microsoft Cognitive OCR API.
Наведено схему класифікатора та принцип його роботи.
Продемонстровано приклад роботи системи з використанням діаграми класів. Досліджено якість
обробки тексту з використаням різних шрифтів, мов, коліру, розміру та кількості тексту.
Отримані результати свідчать про високу якість обробки системи (в середньому приблизно 94%
успішного розпізнавання на вхідний набір символів).
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Розглянуто типову структуру багаторівневої розподіленої системи, проаналізовано
проблеми передавання даних та можливість використання графів для їх вирішення.
Обрано критерії вибору алгоритму пошуку оптимального шляху. На основі запропонованих критеріїв обрано алгоритм Беллмана − Форда для пошуку оптимального шляху в
графі. Використано принципи Dirty Flag, CSR (розріджений ряд) та визначено
параметри співвідношення «час-пам'ять» для збільшення швидкодії алгоритму.
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SELECTION OF OPTIMAL PATH FINDING ALGORITHM
FOR DATA TRANSMITION IN DISTRIBUTED SYSTEMS
© Vavruk E., Mozil Z., 2018
Considered typical structure of the multilevel distributed system, the data transmission
problems are analyzed and the graphs can be used for their solution. The criteria for choosing
the optimal path search algorithm are chosen. Based on the proposed criteria, the BellmanFord algorithm is chosen to find the optimal path in the graph. Used principles of Dirty Flag,
CSR (Compressed Sparse Row) and defined time-memory relationship parameters to increase
the speed of the algorithm.
Keywords: search of the optimal path, distributed system, Bellman-Ford algorithm,
Dirty Flag, CSR.
Вступ
Однією з основних задач, які розв’язуються при проектуванні розподілених систем опрацювання даних, є забезпечення швидкості обміну між вузлами системи. Швидкість залежить від
структури самої системи, протоколів обміну та вибраних алгоритмів передавання інформації.
Причому в багатьох випадках саме алгоритми є ключовими при визначенні швидкодії системи.
Тому актуальною є проблема вибору алгоритму, який забезпечує оптимальний шлях
передавання даних. Для цього розглянуто базові алгоритми пошуку оптимального шляху в графах,
визначено основні критерії пошуку та обрано алгоритм.
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Огляд літературних джерел
Розподілена система – це набір незалежних пристроїв, з’єднаних між собою в єдину систему.
Розподілені системи структурно поділяються на однорівневі та багаторівневі. Однорівневі –
системи, в яких усі вузли з’єднано. Багаторівневі – системи, в яких між окремими вузлами відсутній
прямий зв’язок.
Недолік багаторівневих систем у тому, що передавання даних між вузлами системи є значно
повільнішим ніж в однорівневій системі.
Оскільки кожен вузол багаторівневої розподіленої системи має прямий зв’язок принаймні з
одним вузлом системи, відповідно, є можливість передавати дані між будь-якою парою вузлів через
проміжні вузли.
Для передавання даних між двома вузлами можна використати цілу множину комбінацій
проміжних вузлів. Для визначення оптимальної комбінації вузлів використано графи та алгоритми
пошуку оптимального шляху в графах.
Багаторівневу систему зображено на рис. 1.
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Рис. 1. Багаторівнева розподілена система

Ефективність роботи системи залежить від таких параметрів [5]:
– розмір – кількість вершин у графі;
– кількість зв’язків − сумарна кількість зв’язків між усіма вузлами графу;
– діаметр − довжина найкоротшого шляху між двома найвіддаленішими вузлами;
– порядок вузла − кількість зв’язків для конкретного вузла;
– зв’язаність – можливість знайти шлях між двома вершинами.
Вирішення проблеми передавання даних у багаторівневій розподіленій системі зводиться до
розв’язання задачі пошуку найкоротшого (оптимального) шляху.
Ця задача є однією з основних задач, які розв’язуються за допомогою графів.
Існує узагальнений алгоритм пошуку оптимального шляху в графі, суть якого полягає в
наступному: у зваженому графі вибирають усі можливі комбінації проходу з початкового до
кінцевого вузла, після чого для кожної комбінації визначають сумарну вагу усіх ребер та серед усіх
комбінацій обирають ту, яка має найменшу вагу.
Використання узагальненого алгоритму не є оптимальним через складність обчислень. Для
пошуку оптимального шляху в графі існують алгоритми, перелік яких наведено в табл. 1.
Дані алгоритми пошуку оптимального шляху поділяють на три категорії:
– визначення оптимального шляху між парою вузлів;
– визначення оптимального шляху між всіма парами вузлів;
– визначення оптимального шляху між заданим вузлом та усіма іншими вузлами.
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Таблиця 1
Перелік алгоритмів пошуку оптимального шляху в графі
Назва алгоритму
Дейкстри
Беллмана−Форда
А*
Флойда−Воршелла
Джонсона
Террі
Хвильовий
Данцига

Задачі алгоритму
Один вхід
Один вхід. При тому ваги між вузлами можуть бути від’ємними
Одна пара вузлів
Усі пари вузлів
Усі пари вузлів. При тому ваги між вузлами можуть бути від’ємними
Одна пара вузлів
Одна пара вузлів
Усі пари вузлів

У [1] описано використання алгоритму Дейкстри в локаційних службах. У [2] описано
модифікований алгоритм Дейкстри для обчислення шляху за допомогою паралельних обчислень.
У [3] описано алгоритм пошуку шляху в протоколі RIP (Routing Information Protocol). Проте в цих
роботах не достатньо проаналізовано шляхи збільшення швидкодії роботи алгоритмів та принципи
ефективного використання пам’яті.
Постановка завдання
Для вирішення проблеми вибору алгоритму оптимального шляху передавання даних у
розподіленій системі потрібно:
– обрати структуру системи, для якої буде проводитися дослідження;
– визначити критерії відбору алгоритмів пошуку оптимального шляху;
– обрати алгоритм за заданими критеріями;
– дослідити роботу алгоритму.
Вибір алгоритму пошуку оптимального шляху
передавання даних у розподіленій системі
Побудова структури системи
Приймемо, що вагою ребра графу є затримка передавання даних між вузлами (час передавання
одного байта даних, мс), що дасть змогу визначити оптимальний шлях навіть у разі перевантаження
деяких вузлів.
Запропоновано трирівневу структуру системи, яка містить 8 вузлів. Між будь-якими вузлами є
шлях, який проходить не більше ніж через 2 проміжні вузли. Граф-схему системи наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Граф-схема системи
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Визначення критеріїв відбору алгоритму оптимального шляху
Часова складність алгоритмів Флойда−Воршелла, Джонсона та Данциги є O(N3). Порівняно з
іншими алгоритмами пошуку оптимального шляху, а саме алгоритмами пошуку шляху між парою
вузлів та між заданим вузлом та усіма іними вузлами, часова складність є значно більшою. Тому
викоритовувати такі алгоритми не ефективно.
Алгоритм А* використовує евристичну функцію для зменшення часової складності; цей
алгоритм не гарантує визначення оптимального шляху між вузлами. Тому використання такого
алгоритму не ефективне.
Як раніше було згадано: вага вузла – це затримка передавання даних між сусідніми вузлами,
тому алгоритм повинен працювати з графами, в яких ваги між сусідніми ребрами можуть
відрізнятися суттєво.
Окрім вищенаведених критеріїв, також потрібно, щоб була можливість обчислювати відстань
між вузлами незалежно один від одного, для пришвидшення швидкодії пошуку оптимального
шляху. Тобто має бути можливість виконувати алгоритм для різних пар вузлів паралельно.
Отже, алгоритм пошуку оптимального шляху повинен відповідати таким критеріям:
1. Розв’язувати задачу пошуку оптимального шляху з однією парою вузлів або між заданим
вузлом і усіма іншими вузлами.
2. Не використовувати евристичних функцій.
3. Мати можливість працювати з графами, в яких ваги сусідніх ребер можуть суттєво
відрізнятися.
4. Відстані між різними парами вузлів можуть обчислюватися паралельно.
Вибір алгоритму пошуку оптимального шляху
Враховуючи наведені критерії перелік алгоритмів (див. табл. 1) можна зменшити, оскільки:
– алгоритми Флойда–Воршелла, Джонсона та Данцига не відповідають першому критерію;
– алгоритм А* використовує евристичну функцію, тому не відповідає другому критерію:
– хвильовий алгоритм може працювати лише з графами, які мають одиничну довжину,
відповідно, алгоритм не відповідає третьому критерію;
– обчислювати відстань до наступного вузла в алгоритмі Террі можна лише тоді, коли
обчислено відстань до попереднього вузла. Тому алгоритм не відповідає четвертому критерію.
Отже, вибраним критеріям задовольняють алгоритми Дейкстри та Беллмана–Форда.
На відміну від алгоритму Дейкстри, алгоритм Беллмана–Форда допускає від’ємні ваги ребер
в графі. Окрім цього, складність алгоритму Беллмана–Форда є O(VE) (V – кількість вершин, E –
кількість ребер), коли складність алгоритму Дейкстри в класичній реалізації є O(V2E). Отже,
алгоритм Беллмана–Форда обрано для реалізації передавання даних у розподіленій системі.
Опис алгоритму Беллмана–Форда
В алгоритмі використано принцип релаксації: при кожному відвідуванні вершини до неї
записується відстань до найближчого вузла. Відповідно, в кінці роботи алгоритму кожен пройдений
вузол міститиме відстань до найближчого сусіднього вузла.
Нехай потрібно знайти шлях із точки S до точки F. Вузол, для якого обчислюється відстань −
V. Обираємо вузол, який є сусіднім до поточного вузла, позначимо його U. Після цього
відбувається процес релаксації: якщо distance(S, V) + distance(V, U) < distance(S, U), тоді
оновлюється відстань від S до U (distance(S, U) = distance(S, V) + distance(V, U)). Алгоритм гарантує
визначення оптимального шляху до кожного вузла графу за (V – 1) ітерацій, де V – кількість
вершин у графі.
Псевдокод алгоритму наведено нижче.
function BellmanFord(list vertices, list edges, vertex source)::distance[],
predecessor[]
// ініціалізація графу
for each vertex v in vertices:
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distance[v] := inf
predecessor[v] := null
distance[source] := 0
// релаксація на кожній вершині
for i from 1 to size(vertices)-1:
for each edge (u, v) with weight w in edges:
if distance[u] + w < distance[v]:
distance[v] := distance[u] + w
predecessor[v] := u
return distance[], predecessor[]

Використання принципу Dirty Flag в алгоритмі Беллмана–Форда.
Принцип Dirty Flag полягає у тому, що до алгоритму додається ще одна змінна, яка містить
дані про факт зміни масиву відстаней. За кожної зміни відстані ця змінна встановлюватиметься в
«1». Якщо перед обчисленням відстані до вузла змінна залишилася в «1», то робота алгоритму
продовжується, якщо змінну встановилася в «0», то роботу алгоритму завершено.
Як видно з псевдокоду алгоритму, масив відстаней змінюється кожної ітерації. Тому можна
зробити висновок: алгоритм завершив роботу, якщо не відбулося зміни масиву відстаней. Причому,
робота алгоритму може бути завершена навіть коли алгоритм не пройшов усіх вузлів, наприклад, за
наявності «висячих» вершин.
На рис. 3 наведено граф-схему для виконання алгоритму Беллмана–Форда. Початковий
вузол – вершина A. Якщо передавати дані з правого у лівий бік, то алгоритм виконається за 4
ітерації. Якщо ж з лівого боку у правий, то алгоритм виконається за одну ітерацію, і далі масив
відстаней не буде оновлюватися.

Рис. 3. Граф-схема для виконання алгоритму Беллмана–Форда

Використання CSR (Comressed sparse row) замість матриці суміжності
Для збереження графів зазвичай використовують матриці суміжності. Це матриці N*N, де N –
кількість вершин у графі. На перетині вершин, які з’єднано ребром, встановлюється «1». Якщо
вершини не з’єднано, тоді встановлюється «0».
У табл. 2 наведено матрицю суміжності графу системи (див. рис. 2)
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Таблиця 2
Дані графу, записані матрицею суміжності
N
1
2
3
4
5
6
7
8

1
0
1
1
0
0
0
0
0

2
1
0
1
0
1
0
0
0

3
1
1
0
1
1
1
1
1

4
0
0
1
0
0
1
1
0

5
0
1
1
0
0
0
0
1

6
0
0
1
1
0
0
0
1

7
0
0
1
1
0
0
0
0

8
0
0
1
0
1
1
0
0

Аналіз таблиці показує, що для обчислення обсягу пам’яті, яка потрібна для зберігання даних
графу за допомогою матриці суміжності, використовують формулу (1).
(1)
де V – кількість вершин у графі; M – обсяг пам’яті для збереження інформації про одне ребро (біт).
Обсяг пам’яті залежить від кількості вершин у графі і збільшується в квадратичній
залежності.
Для зменшення обсягів пам’яті із збереженням графів використаємо CSR (розріджений ряд),
який потребує зберігання трьох масивів даних. Перший масив – індекси вершин (indeces), другий
масив – сусідні вершини (ptr), третій масив – ваги ребер.
Перший масив містить індекси для масиву сусідніх вершин. Для того, щоб дізнатися, які
вершини є сусідніми до вершини «i», потрібно дістати усі значення з другого масиву (ptr) з
індексами від indeces[i] до indeces[i + 1] не включно. Значення індексів ваг відповідають індексам
сусідніх вершин.
У табл. 3 наведено дані графу системи, записаного способом CSR (рис. 2)
Таблиця 3
Дані графу, записаного способом CSR
Indeces

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

6

12

15

18

21

23

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ptr

2

3

1

3

5

1

2

4

5

6

7

3

7

N

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ptr

6

2

3

8

3

4

8

3

4

3

5

6

Аналіз таблиці показує, що для обчислення обсягу пам’яті, який потрібен для збереження
даних графу способом CSR, використовують формулу (2).
,

(2)

де M – обсяг пам’яті для збереження інформації про одне ребро (біт); V – кількість вершин графу;
E – кількість ребер графу.
Графи, записані способом CSR, займають менше пам’яті, ніж графи, записані матрицею суміжності.
Наприклад, якщо для збереження інформації про одну вершину потрібно
= 8 бітів, то із використанням
матриці суміжності для зберігання графу (див. рис. 2) потрібно
біти, а за
використання способу CSR потрібно
и.
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Співвідношення час-пам’ять
Часова складність алгоритму Беллмана–Форда залежить від кількості вершин у графі. Для
зменшення кількості обчислень можна використати співвідношення «час–пам’ять», за більшого
використання пам’яті час виконання зменшується.
Частину даних, які обчислили алгоритмом про відстані до вершин графу можна зберігати у
пам’яті. Тоді за необхідності знайти шлях з того самого вузла шлях може бути завантажений з
пам’яті, а не обчислений заново.
Дані, обчислені за алгоритмом Беллмана–Форда, можна зберігати частково, що дасть змогу
підібрати оптимальне співвідношення час–пам’ять для конкретної системи.
Висновки
У результаті проведеного аналізу розроблено граф розподіленої системи, обрано критерії
відбору алгоритму пошуку оптимального шляху в графі, алгоритм Беллмана–Форда.
Визначено вирази для обчислення обсягів пам’яті, які потрібні для зберігання даних графів за
допомогою методу матриці суміжності та методу CSR. З використанням матриці суміжності обсяг
пам’яті квадратично залежить від кількості вершин у графі.
За принципом Dirty Flag можна припинити роботу алгоритму, коли опитмальний шлях вже
знайдено, але відстані записано ще не для усіх вершин. Також проаналізовано співвідношення «часпам’ять», при використанні якого обчислені шляхи зберігаються в пам’яті, та за потреби вони
заново не обчислюються.
Надалі заплановано розробити генератор графів за заданими критеріями, граф-схему алгоритму
Беллмана–Форда за технологією CUDA. Побудовані графи використати для пошуку оптимального
шляху передавання даних та дослідити швидкодію та обсяги пам’яті для різних типів графів.
1. Dolinskaya I. Optimal Path Finding in Direction, Location and Time Dependent Environments /
Irina Dolinskaya. – Evanston, 2012. – 33 с. – (Northwestern University). 2. Pradesh M. Modified
Dijkstra’s Algorithm for Dense Graphs / Madhua Pradesh. – Bhopal, India, 2016. – 9 с. – (Maulana Ajad
National Institute of Technology). 3. Krianto S. Bellman Ford algorithm in Routing Information Protocol /
Sulaiman Krianto. – Indonesia, 2018. – 10 с. – (Universitas Prima Indonesia). 4. Aksak N. Vykorystannia
alhorytmiv poshuku naikorotshoho shliakhu na hrafakh (Using algorithms to find the shortest path on the
graphs) / Nikolay Aksak. – Kharkiv, 2004. – 10 с. 5. Dunets R. Topolohiia kompiuternykh system
(Topology of computer systems) / Roman Dunets. – Lviv, 2007. – 48 с. – (Lviv Polytechnic National
University).
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ПРОБЛЕМИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
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Розумні будинки стають дедалі популярнішими для продуктів та послуг IoT з
великою кількістю обіцянок для покращення якості життя людей. Тим не менше,
гетерогенна, динамічна та пов'язана з Інтернетом природа цього середовища додає
нових побоювань, оскільки приватні дані стають доступними, часто без відома
власників. Ця доступність поряд із зростаючими ризиками захисту даних та порушень
конфіденційності робить безпеку інтелектуального будинку важливою темою, яка
заслуговує уваги. Наведено огляд проблем конфіденційності та безпеки, спрямованих на
кіберфізичні системи розумних будинків. Також визначено обмеження, оцінено рішення
та завдання та проблеми, які потребують подальшого дослідження.
Ключові слова: інтелектуальний будинок, кіберфізична система, інтернет речей,
конфіденційність, безпека.
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PROBLEMS OF PRIVACY AND SECURITY
IN CYBER PHYSICAL SYSTEMS OF INTELLECTUAL HOUSES
© Havano B., 2018
Smart homes have become increasingly popular for IoT products and services with a lot of
promises for improving the quality of life of individuals. Nevertheless, the heterogeneous,
dynamic, and Internet-connected nature of this environment adds new concerns as private data
becomes accessible, often without the householders’ awareness. This accessibility alongside with
the rising risks of data security and privacy breaches, makes smart home security a critical topic
that deserves scrutiny. In current paper, is presented an overview of challenges related to the
privacy and security in the smart house cyber physical systems. Also, were realized constraints,
evaluated solutions, and a several challenges and research issues where further investigation is
strongly required. I have identified issues that need to be solved: risk assessment methods,
information flow control accesses, identity management, and security management methods.
Keywords: smart house, cyber physical system, IoT, privacy, security.
Вступ
Серед перших розумних домашніх пристроїв було придбано за 100 фунтів "Кухонний
комп'ютер", який запропонував у 1969 році Неман Маркус за 10 тисяч доларів із умовою пройти
курс програмування, щоб вводити та читати рецепти. З того часу було розроблено багато версій
розумних будинків, таких як MavHome [1], які, як правило, також підключені до Інтернету, щоб
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забезпечити можливість віддаленого спостереження та контролю. Ці розумні будинки використовують багато різних сенсорних технологій. Останні інтелектуальні домашні пристрої містять
мікрофони для голосової взаємодії та використання хмар для зберігання та обробки. Крім того,
вони можуть створювати ознаки програмування, що дозволяють розробити розумні служби для
дому, такі як Apple HomeKit, Google Weave / Brillo та Samsung SmartThings. Сьогодні будь-який
будинок можна легко модернізувати за допомогою персоналізованих, доступних та потенційно
"інтелектуальних" пристроїв.
Розумний будинок можна визначити як місце проживання, яке містить багато датчиків,
систем та пристроїв, до яких можна віддалено доступитись, керувати та контролювати через
мережу зв'язку [2]. Згідно з недавнім дослідженням [3], глобальний ринок інтелектуальних будинків
у 2015 році оцінюється в 9,8 мільярда доларів і, за оцінками, досягне 43 мільярдів доларів у 2020
році. Згідно з іншим дослідженням [4], ринок інтелектуальних будинків, як очікується, подвоїться в
США, оскільки безпека сім’ї є найбільшим мотиватором.
Проте зростаюче розгортання пристроїв, підключених до Інтернету, у домашніх умовах
ставить під загрозу конфіденційність та безпеку, оскільки особиста інформація стає віддалено
доступною новими способами. Зловмисник, наприклад, може підслуховувати бездротові передачі
датчиків та виявляти такі дії, як приймання душу, туалет та сон [5]. Крім того, зловмисник може
дистанційно перебирати контроль над домашніми пристроями, використовуючи їх, щоб зламати
домогосподарство або як платформу для запуску атак на інші домени, наприклад, перевантажити
енергосистему. Було проведено успішні атаки на різні комерційні продукти із незавершеного
виробництва [6−8]. Ці напади не тільки гіпотетичні: наприклад, у 2014 році було виявлено, що дані
з понад 73 000 відеокамер доступні в Інтернеті.
Технологія інтелектуального будинку
Як правило, інтелектуальний будинок містить безліч підключених пристроїв, що належать до
різних областей застосування. Зазвичай сфери застосування розбито на чотири групи: розваги,
енергетика, безпека та охорона здоров'я [9]. Розваги спрямовані на максимальне покращення
комфорту та зручності, надаючи індивідуальний вміст для розваг та послуги соціального
спілкування. Енергетичні програми спрямовані на забезпечення ефективного споживання енергії та
управління. Домен безпеки пропонує послуги, призначені для виявлення загроз безпеці та контроль
за ними. Програми охорони здоров’я зосереджені на наданні мобільних медичних послуг та
підтримці фітнесу. Можливо, медична установа має найширший спектр ризиків, починаючи від
підслуховування до фатального хакерства. Як приклад на рис.1 показано типову архітектуру
системи інтелектуального дому.
A. Пристрої
Розумні домашні пристрої − це апаратні пристрої, що зазвичай містять датчики, виконавчі
пристрої, шлюзи та інтелектуальні об'єкти. Окремі типи пристроїв:
1) датчики − вимірюють фізичну властивість середовища або фізичної особи. Датчики
можуть варіювати від мобільних (наприклад, браслетів) до датчиків, які не носять (наприклад, IPкамери). Відеокамери вважаються датчиками, які порушують конфіденційність [10] разом із
мікрофонами;
2) виконавчі пристрої виконують такі дії, як ввімкнення / вимкнення або затемнення ліхтарів,
закриття вікон, спрацьовування сигналів тривоги тощо;
3) шлюз слугує точкою доступу до будинку, що дозволяє користувачеві або іншому об'єкту
відстежувати, контролювати та управляти побутовою технікою або датчиками віддалено. Крім того,
він слугує точкою агрегації для надсилання вимірюваних даних до зовнішньої мережі;
4) розумні об’єкти − це пристрої, що складаються з датчиків та / або приводів, які підключені
до домашньої мережі. Прикладами цього є розумні пристрої, такі як розумні замки, які
відповідають на дзвінки і забезпечують контроль за часом.
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Рис. 1. Типова архітектура системи інтелектуального дому

Б. Зв'язок
Типовий зв'язок інтелектуального будинку використовує різні протоколи зв'язку. Вони
варіюють від протоколів дротового зв'язку до радіозв'язку. Як правило, датчики спілкуються з
використанням протоколів домашньої автоматизації, таких як KNX, ZigBee, Z-Wave і DASH7, або
через протоколи мережевого зв'язку, такі як Wi-Fi, Bluetooth, 6LoWPAN, IEEE 802.15.4 або
стільникова технологія. RFID та технології NFC також використовуються для моніторингу та
відстеження мешканців, особливо у сфері охорони здоров'я, і зазвичай використовуються в
розумних дверних замках.
В. Сервіси
Сервіси − це програмні додатки, розміщені у хмарі або усередині домашнього середовища,
які відповідають за впровадження автоматизації, управління пристроєм, прийняття рішень тощо.
Спеціальна категорія служб − це контролери, які дозволяють керувати підключеними пристроями.
Як правило, домашні господарства запускають таке програмне забезпечення через свої смартфони
або планшети, щоб локально або дистанційно взаємодіяти з пристроєм.
Виклики безпеки і конфіденційності
Інтелектуальний будинок може містити конфіденційні дані (наприклад, особисті фотографії,
відеоролики та цифрові щоденники), а також такі пристрої, як IP-камери, які можуть бути віддалено
активовані та доступні з будь-якого місця. Крім того, в ньому можуть бути мікрофони, які можуть
слухати приватні розмови: наприклад, такі акустичні системи, як Amazon Echo та Google Home,
мікрофони, які запрограмовані для прослуховування команди "прокинься" та голосової підказки
для виконання таких завдань, як затемнення світла та відтворення музики. Це вимагає жорстких
вимог до безпеки через важливість приватної інформації. Однак пристосування стандартного
контролю безпеки до інтелектуальних будинків є складним завданням, як визначають Лі і співавт.
[11]. Нижче розширено згадані проблеми та налаштовано їх на різні архітектурні шари.
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A. Питання пристрою
Ресурсні обмеження: розумні пристрої для домашнього використання часто використовуються без вимкнення та використовують малопотужні процесори з низькими тактовими частотами та невеликою пропускною спроможністю. Це робить обчислювально дорогими криптографічні алгоритми, такі як RSA, які важко приєднати до таких низькопродуктивних пристроїв [12].
Це також ускладнює обмеження оперативної пам'яті та флеш-пам'яті.
Безголова природа: типові пристрої IoT не містять клавіатури, миші та екрана. Це може
змусити кінцевих користувачів покладатися на смартфони або веб-сайти для введення параметрів.
Крім того, це робить такі механізми, як "повідомлення та згоду", складнішими для впровадження в
інтелектуальних будинках.
Пакети, що стійко захищені від несанкціонованого доступу: інтелектуальні домашні пристрої
більшу частину часу є фізично доступними, що робить їх схильними до фізичних втручань. Іноді
домовласники можуть проводити цю атаку, наприклад, втручаючись у розумні лічильники, щоб
зменшити витрати на виставлення рахунків. Проте технічне сальдо можуть також проводити інші
організації.
Б. Питання комунікації
Гетерогенні протоколи: різні комунікаційні протоколи, які, можливо, використовуються для
з'єднання пристроїв у інтелектуальному домі, вимагають використання мостів, вузлів або шлюзів.
Крім того, пристрій може використовувати власний протокол (наприклад, не на базі IP) локально та
стандартний для підключення до хмари. Ці фактори, пов'язані з апаратними обмеженнями, можуть
призвести до того, що інженери мережі обирають слабші схеми шифрування [13].
Динамічні характеристики: такі пристрої як носії можуть приєднуватися або залишати
домашню мережу в будь-який час і, можливо, з будь-якого місця. Це підвищує необхідність
розроблення алгоритмів стійкості безпеки і робить відстеження та управління активами складним
завданням. Параметри багатопротокольного зв’язку разом з різними можливостями пристрою
також роблять традиційні схеми захисту не придатними для домашніх пристроїв [14].
В. Проблеми з сервісом
Очікування довголіття: для пом'якшення вразливостей системи безпеки потрібне віддалене
перепрограмування. Однак це може виявитися неможливим для всіх пристроїв, оскільки операційна
система, стек протоколу або прошивки не підтримують динамічних виправлень. Більше того, деякі
пристрої, наприклад, розумні вимірювачі, розроблено, тож очікують, що вони залишатимуться в
мережі протягом багатьох років, не вимагаючи заміни або безпосередньої підтримки компонентів.
Підходи до збереження безпеки та конфіденційності
Технологічні підходи до пом'якшення загроз безпеці та конфіденційності можна поділити на
рішення пристроїв та комунікацій (мереж) [8]. У роботі, дотримуючись архітектури, описаної в
розділі II, також додано мінімізацію рівня обслуговування. Визначені методи є адаптацією роботи
Анвара та співавт. [15] щодо інтегрованої парадигми охорони здоров'я до інтелектуального
домашнього домену. Приклади визначаються з останніх наукових та галузевих джерел.
А. Підходи до рівня пристрою
Безпека рівня пристрою зосереджена на гарантіях, які підтримуються на пристроях. Це
передбачає такі методи, як апаратне шифрування, дизайн пристроїв із захистом від несанкціонованого доступу та механізми контролю доступу на основі пристроїв. За підходами, які пропонують
вбудовувати архітектуру безпеки, включаючи посилення захищеності транспортного рівня
Datagram [16] та реалізацію в межах апаратних шифрів, було запропоновано процедури безпеки
[17], сумісні з IEEE 802.15.4. Також оптимізовано версії криптографічних алгоритмів, такі як
ECDSA, розроблені для обмежених середовищ. Також побудовано різні платформи, які раніше
розглядали безпеку та конфіденційність на стадії розроблення. Однією з таких платформ є RERUM
[18]. Це покриває безпеку на всіх рівнях стек-мережевого протоколу з наголосом на елементах
керування пристроєм. Він реалізує захист пристроїв за допомогою безпечного завантаження,
когнітивної радіотехніки та механізмів контролю доступу. З боку індустрії гарантії можуть
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передбачати використання апаратного забезпечення та прошивки, сертифіковані за спільними
критеріями та EMVCo IC Security Evaluation. Крім того, це може включати використання криптографічних алгоритмів, схвалених, наприклад, Національним інститутом стандартів і технологій.
Проблема полягає в тому, що більшість пристроїв мають серйозні ресурсні обмеження, і нові
стандарти, в основному, експерименту обмежують їх ширшу придатність та прийнятність у
промисловості. Окрім того, це може виявитись неможливим у значних масштабах із потенційно
високими додатковими витратами порівняно з вартістю традиційних пристроїв IoT.
Б. Підходи до рівня комунікації
Рішення рівня зв’язку є ефективними, коли дані передаються між пристроями, службами та
кінцевими користувачами. Популярні схеми передбачають використання віртуальних приватних
мереж (VPN), міжмережевих екранів та систем виявлення вторгнень (IDS) або систем захисту від
вторгнення (IPS). Цей підхід, як правило, реалізується в центральному шлюзі / проксі і у хмарі.
Придатність міжмережевих екранів, IDS та IPS у межах інтелектуального домашнього контексту
обговорюється Mantasetal [19]. Замість того, щоб використовувати брандмауери та підхід IDS / IPS,
Нгуєн та ін. [20] використовують анонімну систему на основі TOR, яка допомагає захистити
конфіденційність користувачів та підвищує безпеку інтелектуальної побутової техніки. Нещодавно
на ринку з'явилися спеціалізовані інтелектуальні домашні пристрої, які підключаються до
домашнього маршрутизатора, який виконує роль мережевих притулків. Наприклад, Cujo, Dojo та
Keezel є прикладами цього. Cujo та Dojo працюють як пристрої брандмауера, які контролюють,
аналізують та блокують загрози в режимі реального часу. Keezel створює тунель VPN для шифрування пристроїв і з'єднань. Організації безпеки, такі як Європейське агентство з інформаційної
безпеки мережі та Cloud Security Alliance складають великі обсяги документації, розробляючи
гарантії мережі на рівні мережі. Проте на практиці залишається проблемою те, що деякі пристрої
можуть переміщуватися мережею та спілкуватися за допомогою зашифрованих каналів. Це
ускладнює аналіз трафіку, якщо не підтримується технологія глибокого пакетного огляду. Крім
того, пристрої все ще можуть бути схильні до локальних атак, наприклад, шкідливий код, встановлений через скомпрометовану пам'ять.
В. Підходи службового рівня
Підходи до рівня обслуговування зосереджені на програмних ресурсах високого рівня. Типові
підходи містять безпечні процеси розроблення, такі як тестування безпеки, принципи безпечного
проектування та маскування даних. Останнє може містити використання методів збереження
конфіденційності, таких як k-анонімність та криптографічні схеми, як атрибут шифрування. З
погляду галузі, організації, такі як проект відкритої веб-застосунок безпеки, беруть участь у наданні
безпечних посібників з розроблення, таких, як системи оцінювання та посібники з тестування для
розроблення пристроїв IoT. Інші організації, такі як Builditsecure.ly, надають поради щодо
створення процесів інженерної безпеки. Є також такі сайти, як BugCrowd, які дозволяють
розробникам аналітики безпеки перевіряти код. На практиці, однак, немає офіційного керівного
органу чи організації, яка забезпечує кінцевим споживачам гарантовану репутацію, яку надає
конкретний постачальник послуг. Крім того, певні методики, що підвищують конфіденційність чи
безпеку, можуть мати побічні ефекти. Наприклад, вони можуть призвести до втрати інформації та
можуть впливати на функції персоналізації, необхідні для певних домашніх пристроїв.
Напрямки досліджень у галузі кіберфізичних систем
інтелектуальних будинків
Деякі критичні питання безпеки та конфіденційності можуть залишатися непоміченими або
недостатньо вивченими дослідниками, оскільки комерційна сторона цієї парадигми розвивається
високими темпами. У цьому розділі обговорено деякі сфери, які потребують подальшого
дослідження.
Управління ідентифікацією: пристрої, особливо під час підключення до Інтернету та забезпечення операцій та керування третіми сторонами, потребують контролю автентичності та авторизації. Розроблення ефективного рішення для управління ідентифікацією передбачає розроблення
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захищених протоколів управління ключами. Однак це важко реалізувати для налаштування
бездротових сенсорних мереж [11], і це ускладнюється наявністю різних, іноді несумісних
технологій і відсутністю глобальних ідентифікаційних схем [21]. Інший складний аспект полягає в
тому, що процедури автентифікації можуть бути складні для окремих осіб і можуть викликати
додаткові проблеми конфіденційності.
Методи оцінювання ризику: власнику будинку важко оцінити фінансову вартість своїх
особистих даних. Оскільки він може не знати, які особисті дані зібрано, і чи ці дані розголошено
сторонам, про які він не знає. Крім того, не завжди зрозуміло, наскільки легко отримати таку інформацію та використовувати її для негативних дій. Необхідність емпіричних методів оцінювання
ризику для використання в інтелектуальних будинках визначено як важливу умову безпеки та
конфіденційності [22].
Підходи до управління потоком інформації: агрегація реальних даних може надати приватні
дані про поведінку та діяльність мешканців. Зрозуміліші користувацькі інтерфейси, які
допомагають інтуїтивно відображати конфіденційність і водночас пропонують настроювані функції
для керування подальшим використанням та розповсюдженням таких даних [23]. Це також є
складною вимогою для задоволення, оскільки пристрої IoT можна розробити так, щоб вони діяли
автономно, без будь-яких інструкцій з боку користувачів. Також існує необхідність у розробленні
ефективних заходів, які дозволяють безпечно видаляти збережені дані, особливо для задоволення
регуляторних вимог.
Методи управління безпекою: відсутні методи управління інформаційної безпеки, зокрема,
кращі підходи до виправлення, оновлення та надання інформації домашнім господарствам [24].
Зазначено у [22], що необхідність інтеграції безпеки в дизайні та безпечних процесів керування
безпекою, як правило, не є завданням розроблення інтелектуальних будинків.
Висновки
Порівняно з традиційними цифровими системами більшість інтелектуальних домашніх
пристроїв мають обмеження в обчислювальній потужності, пам'яті та енергії. Це призводить до
того, що впроваджувати ефективні заходи безпеки та конфіденційності в розумному домашньому
середовищі стає дедалі важче. Крім того, конфіденційність є складною і не завжди очевидною. Тим
не менш, забезпечення конфіденційності та безпеки в будинках необхідно розглядати як
пріоритетне завдання. Описано найбільш актуальні проблеми безпеки та конфіденційності,
пов'язані з інтелектуальними будинками. Крім того, визначено підходи до подолання проблем на
різних рівнях архітектури та запропоновано області, де потрібні подальші дослідження. Як загальне
спостереження: сьогодні формуються деякі ініціативи для забезпечення безпеки та зміцнення
конфіденційності користувачів. Незважаючи на це, виявлено чотири суттєві виклики, які необхідно
вирішити: управління ідентифікацією, методи оцінювання ризиків, підходи до управління
інформаційними потоками та методи управління безпекою. Такі виклики посилюються в області
інтелектуальних будинків, але також є загальними для інших кіберфізичних систем, де
застосовуються пристрої IoT.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
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Наведено базові теорії та алгоритми, за допомогою яких досягають спільних
узгоджених дій групи об'єктів. Для дослідження сумісної роботи групи безпілотних
літальних апаратів (БПЛА), яка здатна до самоорганізації, застосовано теорію ройового
інтелекту. Розглянуто метод організації взаємодії групи БПЛА в навколишньому
середовищі поділом групи на локальні підгрупи. Запропоновано алгоритм уникнення
можливих зіткнень сусідніх БПЛА завдяки перерахунку траєкторії польоту.
Ключові слова: безпілотні літальні апарати, самоорганізація, ройовий інтелект,
взаємодія групи, уникнення зіткнень.
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ORGANIZATION OF WORK FOR A GROUP OF DRONES
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Presented the basic theories and algorithms with the help of which common coordinated
actions of a group of objects are achieved. To research the joint work of a group of drones
(UAVs) capable of self-organization, using the theory of swarm intelligence. The method of
organizing the interaction of a group of UAVs in the environment, by dividing the group into
local subgroups, is considered. The proposed algorithm to prevent possible collisions of
neighboring UAVs by recalculating the flight trajectory.
Keywords: drone, self-organization, swarm intelligence, group interaction, collision
avoidance.
Вступ
З кожним роком безпілотні літальні апарати (БПЛА) все більше застосовують для виконання
великої кількості різноманітних завдань, таких як моніторинг місцевості, кліматичний контроль,
складання цифрових карт, здійснення розвідки, ураження повітряних та наземних цілей супротивника та ін. Це зумовлено зменшенням габаритів технічних пристроїв, підвищенням продуктивності
обчислювальних засобів, удосконаленням систем супутникової навігації та технологій машинного
зору. Ефективність використання БПЛА зумовлена відсутністю людського фактору та, відповідно,
загрози життю пілота. Узагальнену класифікацію БПЛА наведено в [1].
Сьогодні для виконання поставлених завдань використовують лише поодинокі БПЛА. Використання поодиноких БПЛА в багатьох випадках не забезпечує високої ефективності виконання
поставленого завдання та можливості виконувати складні завдання, які потребують великих запасів
енергоресурсів, необхідності встановлення бортового обладнання різного типу та ін.
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Одним з основних методів підвищення ефективності, особливо під час виконання складних
завдань, є застосування групи БПЛА, яка здатна до самоорганізації. Самоорганізація – це процес
впорядкування (спосіб збільшення порядку) за простором, часом і за параметром встановленням
взаємозв'язку та взаємодії первинно невпорядкованої підмножини сутностей з метою створення:
• системи, функціональні можливості якої вищі за суму можливостей окремих сутностей,
що входять до її складу;
• системи, яка здатна адаптуватися до впливів зовнішнього середовища шляхом, змінюючи свої
функції та структуру, завдяки чому досягають нового, якісно вищого рівня виконання системою, що
самоорганізовується, поставлених перед нею завдань у сфері практичної діяльності [2]. Необхідно
зауважити, що самоорганізація як процес і як результат не можна розглядати як властивість будь-якої
централізованої системи. Самоорганізації досягають за відсутності будь-яких механізмів централізованого керування.
Використання групи БПЛА порівняно з поодинокими БПЛА має такі переваги, як можливість
встановлення на окремі БПЛА бортового обладнання різного типу, охоплення групою БПЛА
більшої площі, спроможність групи виконувати завдання у разі виходу з ладу частини БПЛА та ін.
Проте із використанням групи БПЛА, яка здатна до самоорганізації, виникають проблеми
організації взаємодії БПЛА, пов'язані з необхідністю передавати інформацію на великі відстані та
обробляти великі обсяги інформації. З використанням взаємодіючої групи БПЛА також виникає
проблема зіткнень, яка може призвести до виходу з ладу певної кількості БПЛА, що ускладнює
виконання поставленого завдання.
У роботах [3−6] розглянуто деякі важливі проблеми самоорганізації автономних розподілених систем, включно з питанням інформаційної взаємодії в групах наземних роботів. Проте
застосування самоорганізованих груп БПЛА у найближчому майбутньому стане реальністю, а
організація взаємодії в таких групах має свої суттєві особливості, досі не досліджувані. Вирішення
двох вищевказаних проблем, з якими стикаються у разі створення взаємодіючої групи БЛПА,
розглянуто у цій статті.
Самоорганізація групи БПЛА
Ефективність використання групи БПЛА грунтується на гіпотезі про простоту поведінки,
згідно з якою будь-яка достатньо складна поведінка складається з сукупності простих поведінкових
актів (їх сумісна реалізація та найпростіша взаємодія призводять у результаті до складних
поведінкових процесів), та гіпотезі про перевагу колективної поведінки над індивідуальними діями,
згідно з якою дії колективу сутностей не є лише сумою індивідуальних дій, а утворюють нову
якість [7].
Для дослідження шляхів реалізації сумісної роботи групи БПЛА можна застосувати:
1. Теорію ройового інтелекту.
2. Теорію мультиагентних систем.
3. Теорію колективної поведінки.
4. Теорію групової робототехніки.
5. Теорію децентралізованих систем.
Аналіз наведених вище теорій з метою оцінювання придатності кожної з них для вирішення
проблеми реалізації сумісної роботи групи БПЛА може бути предметом окремого дослідження.
Для дослідження шляхів реалізації сумісної роботи групи БПЛА будемо використовувати
теорію ройового інтелекту. Вибір цього підходу зумовлений схожістю елементів рою (малогабаритних БПЛА) і середовища (повітря), в якому ці об'єкти функціонують. Теорія ройового інтелекту
передбачає, що взаємодія між БПЛА буде локальною. Згідно з теорією ройового інтелекту, роєм
називається тільки та група, яка складається з достатньо великої кількості БПЛА Аі(1,2...N).
Для забезпечення спільних узгоджених дій групи БПЛА використовують базові алгоритми
самоорганізації [8]:
1.Алгоритм самовиявлення рою БПЛА.
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2.Алгоритм самоіменування рою БПЛА.
3.Алгоритм самоузгодження рою БПЛА.
4.Алгоритм самовпорядкування рою БПЛА в просторі.
5.Алгоритм самосинхронізації рою БПЛА в часі.
6.Алгоритм самоорганізації рою БПЛА за параметром.
Алгоритм самовиявлення рою передбачає отримання БПЛА інформації про інші БПЛА, які
знаходяться в зоні видимості засобів зв'язку цього БПЛА. Метою використання алгоритму
самовиявлення є формування “зв’язного” рою, зміст інформації самовиявлення визначає розробник
у межах інформаційного взаємодії БПЛА.
Алгоритм самоіменування рою передбачає породження для кожного БПЛА групи унікального
імені, тобто перехід від набору невизначених імен до набору гарантовано різних імен, з урахуванням
можливої динамічної зміни чисельності рою. Залежно від завдання, яке виконує рій БПЛА, породження
набору унікальних імен може відбуватись як після запуску рою БПЛА, так і бути наперед заданим.
Алгоритм самоузгодження рою передбачає погодження деякої однакової величини усіма БПЛА
рою, тобто перехід від набору можливо різних величин до набору однакових величин для всіх БПЛА.
Алгоритм самовпорядкування в просторі рою передбачає здатність рою цілеспрямовано
управляти розміщенням та переміщенням БПЛА у просторі, з урахуванням можливих змін
чисельності рою. Алгоритм самовпорядкування використовують для впорядкованого розміщення
рою БПЛА в просторі, побудови різного роду геометричних формацій, уникнення зіткнень з
іншими БПЛА рою, колективного оминання перешкод.
Алгоритм самосинхронізації рою передбачає синхронізацію дій БПЛА у фізичному або логічному часі за умов відсутності "зовнішнього годинника" (тобто єдиного центра, який забезпечує
“примусову” синхронізацію), локальної обмеженої взаємодії між БПЛА та змінних невідомих
наперед затримок під час обміну синхронізуючими сигналами.
Алгоритм самоорганізації рою за параметром передбачає узгодження дій рою БПЛА на
основі інформації, отриманої від бортових приладів.
Використання алгоритмів самоорганізації дає змогу групі БПЛА здійснювати спільні
узгоджені дії. Для організації взаємодії між БПЛА запропоновано метод, використання якого
дозволить вирішити проблеми, пов'язані з необхідністю передавати інформацію на великі відстані
та обробляти великі обсяги інформації.
Організація взаємодії БПЛА
Взаємодія групи БПЛА полягає в передаванні певної інформації до БПЛА, які входять до
складу рою. Інформація, яку передають БПЛА, містить інформацію про стан навколишнього
середовища, напрям руху, висоту польоту, стан виконання завдання та ін.
За використання теорії ройового інтелекту взаємодія відбувається лише між БПЛА, які
знаходяться в зоні дії комунікаційного обладнання інших БПЛА, тобто є сусідніми.
Інформаційний обмін між БПЛА залежно від їх розташування поділяє рій на локальні
підгрупи, між якими відбувається обмін інформацією [9]. Принцип здійснення інформаційного
обміну між локальними підгрупами наведено на рис.1.
Обсяг інформації, який передається між БПЛА, що знаходяться в одній локальній підгрупі,
визначають за формулою:
де
− кількість БПЛА локальної підгрупи, M − обсяг інформації яка передається між БПЛА. За
формулою (1) загальна кількість БПЛА рою не впливає на обсяг інформації, який передається між
локальними підгрупами.
Обсяг інформації, який передається між локальними підгрупами, визначають за формулою:
,

де N − кількість локальних підгруп рою.
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Локальна підгрупа 1

БПЛА 1

Локальна підгрупа 2

БПЛА 2

БПЛА 4

БПЛА 5

БПЛА 3

БПЛА 6

Рис. 1. Інформаційний обмін між локальними підгрупами

Організація взаємодії лише між сусідніми БПЛА дозволяє уникнути передавання інформації на
великі відстані, що дає змогу зменшити габарити, масу та енергозатрати бортових приладів. Але
особливістю організації взаємодії ройового типу є те, що інформація, яка доступна одному БПЛА, може
бути необхідна БПЛА, який знаходиться за межами зони здійснення взаємодії. В такому випадку,
передавання інформації відбувається через БПЛА, які є сусідніми відносно БПЛА, який передає та
приймає інформацію. Інформаційний обмін між БПЛА, які не є сусідніми, наведено на рис. 2.
Для того, щоб БПЛА 4 отримав необхідну йому інформацію від БПЛА 1, необхідно здійснити
передавання інформації між БПЛА1 → БПЛА2 → БПЛА3 → БПЛА4.
Оскільки обмін інформацією відбувається між усіма БПЛА, що знаходяться в зоні здійснення
взаємодії, можливі колізії, спричинені одночасним передаванням інформації між БПЛА. Для
уникнення колізій запропоновано передавати інформацію з певною періодичністю P. Час
передавання інформації між БПЛА з певною періодичністю визначають за формулою:
,
(3)
де Р − проміжок часу за який передають інформацію; Q − кількість необхідних передач між БПЛА.
Оскільки використання рою БПЛА передбачає обмін інформацією між сусідніми БПЛА,
наведемо вектори інформації, яку необхідно передавати сусіднім БПЛА для виконання
поставленого завдання [10].
Припустимо, що в навколишньому середовищі U виконує завдання рій, який складається з N
БПЛА. Оскільки завдання Z виконує рій БПЛА, для більш гнучкого та ефективного виконання
завдання доцільно розподілити завдання на підзадачі . Розподіл завдання на підзадачі дозволяє
БПЛА рою виконувати окремі елементи поставленого завдання.

L1

L2

БПЛА 1

L3

БПЛА 2
W

L4

БПЛА 3
W

БПЛА4
W

Рис. 2. Інформаційний обмін між БПЛА, які не є сусідніми:
W – інформація, яка передається між БПЛА;
L – зона, в якій здійснюється обмін інформацією
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Під навколишнім середовищем будемо розуміти універсальні природні фізичні явища та
ресурси, які не мають чітких меж. До природних фізичних явищ та ресурсів зараховують електромагнітні випромінювання, силу та напрям вітру, атмосферний тиск, рівень вологості повітря,
температуру повітря та інші. БПЛА, які виконують поставлене завдання Z у середовищі U, повинні
враховувати вплив навколишнього середовища на БПЛА та корегувати свій курс. Стан навколишнього середовища в певний момент часу t описується вектор-функцією:
де

– параметр, який описує стан природного фізичного явища або ресурсу.
Стан кожного БПЛА рою Аi в певний момент часу t описується вектор-функцією:

де
– параметр який описує поточний стан БПЛА, наприклад, напрям та швидкість
руху, положення БПЛА в просторі, положення БПЛА відносно свого центру мас, прискорення
БПЛА, положення бортових пристроїв.
Для управління БПЛА із сукупності наперед заданих команд Ki формують команду
управління
тобто
. За використання рою БПЛА формування команди
управління рухом БПЛА залежить також від команд управління рухом сусідніх відносно БПЛА, які
описуються вектор-функцією:
де

– команда обрана підсистемою управління рухом БПЛА для виконання поставленого завдання.
Вибирають команду

управління рухом БПЛА, із наперед заданої сукупності команд

.

Інформацію про сформовані команди управління рухом сусідніх БПЛА описують вектор-функцією:
де

– ціль, обрана БПЛА серед множини цілей.
Вибір цілі

здійснюється на основі підзадачі

, яка обрана БПЛА для виконання

поставленого завдання Z. На вибір цілі рою БПЛА впливає вибір цілей іншими БПЛА, які входять
до складу рою. Цілі, обрані сусідніми БПЛА, описуються вектор-функцією:

Формується підзадача
на основі поставленого перед роєм БПЛА завдання Z, стану
навколишнього середовища U та стану БПЛА Ai.
Можливість розподілу складного завдання на простіші підзадачі, окрім більш гнучкого та
ефективного виконання, також зменшує вимоги до енергоресурсів та бортового обладнання БПЛА.
Уникнення зіткнення БПЛА
Оскільки при виконанні поставленого завдання чисельність рою може сягати декількох
десятків БПЛА, можуть виникнути проблеми, пов'язані з їх зіткненнями. Зіткнення БПЛА може
призвести до їх виходу з ладу. Імовірність зіткнень збільшується під час запуску БПЛА, коли до
здійснення процедури самоорганізації рою розташування БПЛА може бути хаотичним.
Для уникнення можливих зіткнень БПЛА доцільною є координація дій рою БПЛА. Проте
координація дій усього рою може потребувати високої пропускної здатності каналів зв'язку та
передавання інформації на великі відстані, що призводить до підвищення вимог до бортового
обладнання БПЛА. Для уникнення проблем, пов'язаних з організацією координації усього рою,
доцільно організувати координацію рою не загалом, а лише локально між сусідніми БПЛА.
Для вирішення проблеми зіткнень рою, який складається з великої кількості БПЛА, запропоновано використати алгоритм уникнення зіткнень, який передбачає, що під час виконання поставленого
завдання група БПЛА розосереджується по певній площі [11].
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Обмін інформацією між БПЛА відбувається в зоні здійснення взаємодії L, яка визначається
технічними характеристиками прийомо-передавача, розташованого на борту БПЛА. Передбачено,
що інформацію про координати розташування, висоту польоту, швидкість польоту та інше БЛПА
отримують за допомогою системи супутникової навігації GPS. Відповідно усі БПЛА, які
знаходяться в зоні взаємодії певного БПЛА, отримують від цього БПЛА перераховану вище
інформацію. За допомогою отриманої інформації сусідні БПЛА визначають відстань та напрям
руху до БПЛА, який передав сигнал. У випадку, якщо сусідні БПЛА знаходяться в зоні загрози
зіткнення l , формується команда перерахунку траєкторії слідування для уникнення можливих
зіткнень [12]. Перерахунок траєкторії польоту БПЛА на основі алгоритму уникнення зіткнення
наведено на рис.3.
Як видно з рис. 3, зона загрози зіткнення l 2 БПЛА а2 перетнула зону l 4 БПЛА a4, тим самим
викликавши ситуацію можливості зіткнення. Для уникнення зіткнення БПЛА а2 здійснює
перерахунок початкової траєкторії слідування m2x2 на нову траєкторію m2'x2' та швидкості руху, що
дозволить уникнути зіткнення. З вищесказаного випливає, що на БПЛА а2 начебто впливає сила
відштовхування від БПЛА, які викликають загрозу можливого зіткнення.
Математичну модель відштовхування запропонованого алгоритму уникнення зіткнень
наведено за допомогою функції:

де

l

– мінімальна дозволена відстань між БПЛА;

ℓ1

а1

l d – відстань до БПЛА, який передав сигнал.
ℓ3

m1,x1

ℓ2

а3

m2',x2'
m3,x3

а2

m2,x2

ℓ4

а4

ℓ7

m4,x4

а7

m7,x7

m6,x6

L
ℓ5

а5

ℓ6

а6

m5,x5

Рис. 3. Приклад перерахунку траєкторії БПЛА за алгоритмом уникнення зіткнення

Схему алгоритму уникнення зіткнень БПЛА рою наведено на рис. 4. На початку роботи
алгоритму відбувається встановлення радіозв'язку між БПЛА рою, який призначений для інформаційного обміну. Після встановлення радіозв’язку отримують координаційну інформацію від
сусідніх БПЛА. Після отримання інформації від сусідніх БПЛА розраховують відстань до БПЛА,
який відправив інформацію. Якщо відстань до БПЛА, який відправив інформацію, є меншою за
дозволену, то відбувається перерахунок траєкторії польоту та її зміна для уникнення зіткнення.
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Якщо відстань до БПЛА, який відправив інформацію, є більшою за дозволену, то траєкторія
польоту не змінюється. Після цього перевіряють виконання поставленого завдання. Якщо
поставлене завдання не виконане, то відбувається отримання нової інформації, від сусідніх БПЛА.
Якщо поставлене завдання виконане, то відбувається перехід до виконання наступного наперед
заданого завдання, або повернення рою БПЛА до точки запуску.
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Рис.4. Схема алгоритму уникнення зіткнень рою БПЛА

Перевагою використання такого алгоритму уникнення зіткнень є те, що БПЛА виконує дії
лише відносно сусідніх БПЛА, залежно від їх стану та розташування, а не відносно всього рою.
Висновки
У статті наведено перспективність застосування групи БПЛА, яка здатна до самоорганізації,
що значно підвищує ефективність використання БПЛА порівняно з використанням поодиноких
БПЛА. Здійснено огляд базових алгоритмів самоорганізації, застосування яких дозволяє забезпечити виконання спільних узгоджених дій роєм БПЛА. Організують взаємодію та поведінкові
процеси за теорією ройового інтелекту, що дають змогу вирішити проблеми, пов’язані з переда-
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ванням інформації на великі відстані та обробкою великих обсягів інформації. Запропоновано
використати алгоритм уникнення зіткнень, який дасть змогу попередити зіткнення між БПЛА до
здійснення самоорганізації рою, коли розташування БПЛА може бути хаотичним.
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ВБУДОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ РОЗШИРЕНИХ ПОЛІВ ГАЛУА
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Двійкові коди елементів розширених полів Галуа є надлишковими, частина з них
ніколи не з’являються при нормальній роботі пристроїв опрацювання елементів таких
полів. Невикористані (заборонені) кодові комбінації можна задіяти для робочого
діагностування (вбудованого контролю) цих пристроїв. Ознакою помилки буде поява
будь-якої забороненої комбінації. У роботі порівнюються різні розширені поля Галуа за
можливістю організації робочого діагностування, визначаються поля, які якнайкраще
забезпечують його проведення. Зазначено, що для кодів елементів полів Галуа не існує
бітів, які мають суворо різні значення в дозволених та заборонених кодах. Можливість
діагностування пропонується оцінювати відношенням кількості заборонених комбінацій до загальної кількості комбінацій або до кількості дозволених комбінацій. Для
досягнення найбільшого ефекту діагностування рекомендується використовувати поля
з характеристиками, які є першим простим числом, більшим за степінь 2. З погляду
ціни діагностування, найкращим є поле GF(3m), для якого необхідно визначати лише
одну заборонену кодову комбінацію, що забезпечує виявлення усіх заборонених кодів. З
використанням розглянутих полів Галуа GF(dm) мінімальна кодова відстань для кодів
кожної цифри коду дорівнює 1. Це вказує на те, що виявити 100 % усіх навіть поодиноких помилок у роботі розглянутих пристроїв запропонованим способом неможливо.
Пошук логічного виразу для позначення помилки ґрунтується на поділі групи
послідовних заборонених кодів на підгрупи. Для кожної підгрупи розряди її кодів ділять
на дві частини так, щоб старші розряди кожного коду з підгрупи залишалися
незмінними, а молодші − пробігали всі значення від 0...0 до 1...1. Тоді до мінімізованого
логічного виразу помилки у цій підгрупі кодів увійдуть тільки незмінні старші розряди.
Апаратна складність запропонованого методу квадратично залежить від кількості бітів,
якими кодується один розряд коду елементів розширених полів Галуа.
Ключові слова: розширені поля Галуа, ємнісна складність, вбудоване тестування.
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CONCURRENT ERROR DETACTION OF DEVICES
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Abstract. Binary codes of extended Galois fields elements are redundant, some of them
never appear at the normal operation of the devices for processing of such field elements.
Unused (forbidden) code combinations can be used to organize on-line testing (concurrent
error detection) of the specified devices. The appearance of any forbidden combination will be
a sign of error. The paper compares the various extended Galois fields with the possibility of
on-line testing organization, the fields that best ensure its holding are determined. It is noted
that there are no bits for the codes of the Galois field elements that have strictly different
values in the allowed and prohibited codes. It is suggested to evaluate the possibility of
realizing the testing by the ratio of the number of forbidden combinations to the total number
of combinations or to the number of permitted combinations. To achieve the greatest
diagnostic effect, it is recommended to use fields with characteristics that are the first prime
number greater than degree of 2. In terms of testing price, the best is the GF(3m) field, for
which it is necessary to define only one forbidden code combination, which provides detection
of all forbidden codes. When using the Galois GF(dm) fields under consideration, the minimum
coding distance for the codes of each digit of the code is 1. This indicates that it is impossible to
detect 100 % of all even single errors in the work of the considered devices in the proposed
way. Searching for a logical expression for an error sign is based on the division of groups of
consecutive forbidden codes into subgroups. For each subgroup, the bits of its codes are
divided into 2 parts, so that the senior bits of each subgroup code remain unchanged, and the
younger ones acquire all possible values from 0...0 to 1...1. Then, to the minimized logical error
expressions in this subgroup of codes, only the unchanged top bits will enter. Then only the
immutable older bits will enter the minimized error expression in this subgroup of codes. The
hardware complexity of the proposed method quadratically depends on the number of bits,
which encodes one section of the extended Galois fields elements code.
Keywords: extended Galois fields, capacitive complexity, built-in testing
Вступ
Розширені поля Галуа GF(dm) мають деяку кількість незадіяних кодів своїх елементів. Цю
надлишковість можна використати для робочого діагностування пристроїв, що опрацьовують
елементи таких полів. Проаналізовано апаратну складність формування ознак помилок на основі
використання вказаної надлишковості та запропоновано метод формування ознак помилок під час
виконання операцій над елементами скінченних полів Галуа.
1. Аналіз основних публікацій
Сьогодні стандартизовано використання двійкових полів Галуа GF(2m) для опрацювання
електронних цифрових підписів [1, 2]. Крім того, існують стандарти, які визначають використання
полів GF(dm) з характеристикою d > 3 (d – просте число), хоча і не заперечують використання
трійкових полів з характеристикою d = 3 [3]. Для постквантової криптографії зараз аналізують
використання поля із характеристикою d ≈ 2768 [4].

65

Для прикладних досліджень універсальних алгоритмічних систем обчислень потрібні моделі,
які б об’єднали здобутки теорії абстрактних алгоритмів із практикою проектування і розв’язання
задач на реальних комп’ютерах. Такою моделлю може бути SH-модель (software-hardware –
програмно-апаратна) алгоритму [5]. У процесах синтезу, аналізі і оптимізації SH-моделей запропоновано використовувати п’ять характеристик складності: апаратну, часову, ємнісну, програмну і
структурну [6], які пов’язані одна з однією і залежать одна від однієї.
Пристрої, що опрацьовують елементи розширених полів Галуа за показником структурної
складності, порівняно у роботах [7–12], апаратної – в [13–15], часової – в [16–18], ємнісної
складності – у [19]. Особливості формування ознак, які з’являються при виникненні помилок у
роботі пристроїв у різних полях Галуа (робоче діагностування [20]), детально не розглядалися.
2. Постановка завдання
Розглянуто методи робочого діагностування пристроїв опрацювання розширених полів
Галуа, а саме, формування ознак, які сповіщають про виникнення помилок у роботі пристроїв. При
цьому основна увага приділяється полям GF(dm) із характеристиками d >2.
3. Представлення елементів полів Галуа у засобах криптографічного захисту інформації

{θ ,θ

{

}

Елементи t m−1 ,..., t 2 , t ,1 основного поля Галуа утворюють поліноміальний базис, елементи
2

,θ 2 ,...,θ 2
2

m −1

} основного поля Галуа утворюють нормальний базис (t і θ – корені полінома p,

що утворює поле). Усі інші елементи основного поля Галуа можуть бути представлені як у
поліноміальному базисі (у вигляді am−1t m −1 + ... + a2 t 2 + a1t + a0 ), так і у нормальному базисі
(у вигляді a0θ + a1θ 2 + a 2θ 2 + ... + a m−1θ 2
2

m −1

), де ai – для двійкового поля Галуа – це двійкові

розряди (i = 0, 1, …, m-1) [1]. За будь-яким варіантом елементи розширених полів Галуа GF(dm)
представляються у засобах криптографічного захисту інформації (КЗІ) у вигляді рядка символів am1am-2…a1a0 (у поліноміальному базисі) або a0a1…am-2am-1 (у нормальному базисі) (рис. 1).

Елемент поля GF(dm)
am-1

am-2

...

a4

a3

a2

a1

a0

log 2 d  біт
Рис. 1. Представлення елементів полів Галуа

4. Оцінювання тестопридатності представлення елементів розширених полів Галуа
Кожний розряд коду елемента розширеного поля Галуа GF(dm) представляється nb = élog2 dù
бітами, за допомогою яких можна закодувати dt = 2 élog 2 dù > d різних кодових комбінацій
(дозволені коди). При цьому залишається dd = dt – d кодових комбінацій, які ніколи не
зустрічатимуться при нормальній роботі процесорних вузлів, вузлів пам’яті та каналів передавання
даних (заборонені коди). Ці невикористані (заборонені) кодові комбінації можна задіяти для
робочого діагностування засобів КЗІ, під час виконання ними їхніх основних функцій, тобто,
організувати вбудоване тестування (concurrent error detection – CED). Ознакою помилки буде поява
будь-якої забороненої комбінації в будь-якому розряді коду будь-якого елемента поля Галуа.
Доречно зазначити, що не існує бітів, які мають суворо різні значення в дозволених та заборонених
кодах.
Наприклад, для трійкового поля Галуа GF(3m) код кожного розряду ai його елемента (рис. 1)
може мати значення, наведені у табл. 1.
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Можливість організації діагностування можна оцінити відношенням кількості заборонених
комбінацій до загальної кількості комбінацій qt = 100*dd/dt або до кількості дозволених комбінацій
q = 100*dd/d. Результати оцінювання можливості організації діагностування при використанні
різних розширених полів Галуа наведено у табл. 2 та на рис. 2, а. Також можна оцінити зважену
можливість діагностування qd = q/nb = 100*dd/nb (тільки для полів, які мають заборонені значення
кодів, рис. 2, б), як попереднє значення, ділене на кількість бітів, які необхідно аналізувати для
визначення заборонених комбінацій.
Таблиця 1
Вбудоване тестування кодів елементів трійкового поля GF(3m)
ai

Двійковий код
ai , ai1ai0

Код

Помилка

Ознака помилки Error=ai1&ai0

0
1
2
3

00
01
10
11

Дозволений
Дозволений
Дозволений
Заборонений

немає
немає
немає
є

0
0
0
1

0
90
25
3880
1370
31
60
19
4750
4140
28
9 30
3 20
42
10
36
33 0
27

0
33
60
14
45
23
88
68
39
10
3
73
56
49
362

dt

dd

1
1
2
1,585
2
4
2,3219
3
8
2,8074
3
8
3,4594
4
16
3,7004
4
16
4,0875
5
32
4,2479
5
32
4,5236
5
32
4,858
5
32
4,9542
5
32
5,2095
6
64
5,3576
6
64
5,4263
6
64
5
11 6 17 64
5,5546

0
1
3
1
5
3
15
13
9
3
1
27
23
21
23
17

0
25
38
13
31
19
47
41
28
9
3
42
36
33
31
27

25
20
15

qd, %

q100
q log2d élog2 dù
t

2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47

q, %

d

10
5

41

47

59

67

73

83

97

Характеристика поля d

0

Характеристика поля d

3

103 109 127

а

7

13

19

29

37

43

53

61

71

79

89 101 107 113

б

Рис. 2. Якість діагностування полів (a) та зважена якість (б) для GF(dm), %

Для впровадження діагностування рекомендується використовувати поля з характеристикою
d, яка є першим простим числом, більшим за степінь 2, наприклад, d = 5. Найменше для робочого
діагностування підходять поля з характеристиками d, які є або степенем 2 (d = 2), або першим
простим числом, меншим за степінь 2, але більшим за 3, наприклад, d = 127.
З погляду ціни забезпечення діагностування найкращим є поле GF(3m) із характеристикою
d = 3 – для нього необхідно визначати всього одну заборонену кодову комбінацію в кожному з
розрядів коду елемента, що забезпечує виявлення усіх заборонених кодів (33 % від усіх можливих
кодів). Але для реалізації засобів КЗІ для пост-квантової криптографії розглядаються засоби на
основі ізогеній еліптичних кривих, які передбачають використання полів Галуа GF(dm) із
характеристикою d ≈ 2768.
Важливо підкреслити, що оскільки мінімальна кодова відстань Хеммінга dH пов’язана з
кількістю k помилок, які можна виявити співвідношенням dH ≥ k + 1, а при використанні будь-якого
поля Галуа GF(dm) кодова відстань для кодів кожної цифри коду dHd = 1, то кількість помилок k, які
можна гарантовано виявити в розглянутих полях, k ≤ 0. Такий висновок говорить про те, що
виявити 100 % усіх навіть поодиноких помилок у роботі розглянутих пристроїв запропонованим
способом неможливо. Наприклад, помилка в розряді ai0 дозволеного коду 00 (табл. 1) переводить
його в інший дозволений код 01 – виявити таку помилку запропонованим методом неможливо.
Аналогічна помилка в дозволеному коді 10 переводить його в заборонений код 11, що виявляється
запропонованим методом.
Табл. 2 та рис. 2, а треба розглядати як оцінку частки помилок, які можна виявляти
запропонованим методом.
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Також треба розуміти, що проміжні результати обчислень можуть набувати заборонених
значень. Наприклад, при додаванні цифр 1 та 2 у трійковому полі ((1 + 2)mod3 = 3mod3 = 0)
проміжна сума набуває забороненого значення 3, яке потім корегується зведенням за модулем 3. У
цьому випадку проміжне значення суми, що дорівнює 3, не повинно вважатися помилковим.
5. Формувач ознак помилки опрацювання елементів розширених полів Галуа
Деякі можливі варіанти розміщення дозволених і заборонених кодів серед усіх кодів розрядів
елементів полів Галуа зображено на рис. 3. Повний діапазон кодів – це діапазон від 00...02 до
11…12. Дозволені та заборонені коди серед них можуть бути розміщені групами (рис. 3) або
вперемішку, розпорошено (такий варіант у цій роботі не розглядається, розглядається тільки
розпорошення кодів найбільше на 2 неперервні групи).
Група заборонених кодів може знаходитися наприкінці (рис. 3, а), на початку (рис. 3, б); в
середині (рис. 3, в), та по краях (рис. 3, г) повного діапазону кодів. Починається i-та група
заборонених кодів кодом Bi, а закінчується кодом Endi, при виникненні коду із забороненої групи
повинна формуватися ознака помилки Errori.
Задача синтезу ознаки помилки Errori є окремим випадком відомої задачі мінімізації функції
багатьох змінних. Розв'язок полегшується тим, що двійкові набори (заборонені коди), які
підлягають мінімізації, розташовано послідовно, і їхні коди відрізняються один від одного на +1.
Мінімізація в цьому випадку ґрунтується на поділі групи кодів на підгрупи. Для кожної підгрупи
розряди її послідовних заборонених кодів діляться на 2 частини так, щоб старші розряди кожного
коду з підгрупи залишалися незмінними, а молодші − пробігали всі значення від 0...0 до 1...1. Тоді
до мінімізованого логічного виразу ознаки помилки для цієї підгрупи наборів увійдуть тільки
незмінні старші розряди [21].
Таблиця 2
Якість контролю полів GF(dm)
d

qt

q

log2 d é
élog
log2d
log22dù
dù d t d d

2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47

0
25
38
13
31
19
47
41
28
9
3
42
36
33
27

0
33
60
14
45
23
88
68
39
10
3
73
56
49
36

1
1,585
2,3219
2,8074
3,4594
3,7004
4,0875
4,2479
4,5236
4,858
4,9542
5,2095
5,3576
5,4263
5,5546

1
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6

2
4
8
8
16
16
32
32
32
32
32
64
64
64
64

0
1
3
1
5
3
15
13
9
3
1
27
23
21
17

d

qt

q

log2 d é
élog
log2d
log22dù
dù d t

dd

53
59
61
67
71
73
79
83
89
97
101
103
107
109
113
127

17
8
5
48
45
43
38
35
30
24
21
20
16
15
12
1

21
8
5
91
80
75
62
54
44
32
27
24
20
17
13
1

5,7279
5,8826
5,9307
6,0661
6,1497
6,1898
6,3038
6,375
6,4757
6,5999
6,6582
6,6865
6,7415
6,7682
6,8202
6,9887

11
5
3
61
57
55
49
45
39
31
27
25
21
19
15
1

6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

64
64
64
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

Наприклад (табл. 3), при мінімізації послідовності 8-бітних кодів A0, A1,..., A7 розряди кодів
заданих наборів можна розбити на дві групи: незмінну частину − розряди A3...A7; змінну частину −
розряди A0, A1, A2.
Розряди змінної групи перебігають всі можливі значення від 000 до 111. Тому їх можна
спростити і записати загальний вираз для всіх заданих у табл. 3 наборів, тобто, для наведеного
діапазону кодів Error1 = A7 A6 A5 A4 A3 .
68

У складніших випадках описаний принцип використовується послідовно. Наприклад, для
діапазону заборонених кодів 1Е3А4...04B8F, які знаходяться всередині повного діапазону кодів,
мінімізацію наведено в табл. 4 (показано формування сигналу Error1) та табл. 5 (формування
сигналу Error2).

Рис. 3. Дозволені і заборонені коди розрядів елементів полів Галуа GF(dm)

Таблиця 3
Мінімізація послідовних кодів
Код у 16-ковому
коді
b8
b9
…
be
bf
b8…bf

Біти коду
A7
1
1

A6
0
0

A5
1
1

A4
1
1

A3
1
1

A2
0
0

A1
0
0

A0
0
1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
-

1
1
-

0
1
-

Рядок І0 (табл. 4) кодує початковий код діапазону – 4B8F. Оскільки його код має в кінці 1, то
він у цьому випадку мінімізації не підлягає.
Наступний код – 4B90. Оскільки він закінчується чотирма двійковими нулями, то можна ці
чотири розряди виділити в змінну групу і мінімізувати, що і зроблено в рядку І1.
Останній код, який кодує рядок І1, дорівнює 4B9F. Він менший за верхню границю діапазону
(1Е3А4), і тому перевіряється наступний код − 4BA0. Оскільки він закінчується п’ятьма двійковими 0, то можна ці п’ять розрядів виділити у змінну групу і мінімізувати, як це зроблено в рядку І2.
Останній код, який кодує рядок І2, дорівнює 4BBF. Він менший за верхню границю діапазону,
тому перевіряється наступний код – 4BC0. Оскільки він закінчується шістьма двійковими нулями,
то можна ці шість розрядів виділити у змінну групу і мінімізувати, як це зроблено в рядку І3.
Аналогічні дії виконуються до рядка І7 включно.
Останній код, який кодує рядок І8, дорівнює 1FFFF. Він більший за верхню границю
діапазону, тому цей рядок є зайвим і з подальшого розгляду вилучається. У результаті отримаємо

Error1 = I 0 ∨ I 1 ∨ ... ∨ I 7 = A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 ∨ ...∨ A16 A15 .
Ця формула припускає незначні подальші скорочення (використовується формула
поглинання ab ∨ b = a ∨ b − зникають закреслені 0 у табл. 4):

Error1 = I 0 ∨ I 1 ∨ ... ∨ I 7 = A16 A14 A11 A9 A8 A7 A3 A2 A1 A0 ∨ A16 A14 A11 A9 A8 A7 A4 ∨ ... ∨ A16 A15 .
Подібно створюється таблиця мінімізації старшої частини діапазону заборонених кодів
(табл. 5) та формується сигнал Error2.
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На відміну від попередньої таблиці, рух відбувається в зворотному напрямі: від верхньої
границі до середньої точки (M на рис. 3, в).
Рядок І0 кодує кінцевий код діапазону − 1E3A4. Оскільки закінчується 0, то в цьому випадку
мінімізації не підлягає. Попередній код − 1E3A3. Оскільки він закінчується двома двійковими
одиницями, то можна ці два розряди виділити у змінну групу і мінімізувати, як це зроблено в
рядку І1.
Перший код, який кодує рядок І1, дорівнює 1E3A0. Він більший за нижню границю діапазону
(04B8F), і тому аналізується попередній код − 1E39F. Оскільки він закінчується п’ятьма двійковими 1,
то можна ці п’ять розрядів виділити у змінну групу і мінімізувати, як це зроблено у рядку І2.
Аналогічні дії можна виконувати до рядка І8 включно.
Таблиця 4
Мінімізація діапазону кодів із довільними
границями в напрямку зростання кодів

Таблиця 5
Мінімізація діапазону кодів із довільними
границями в напрямку зменшення кодів

Перший код, який кодує рядок І9, дорівнює 00000. Він менший за нижню границю діапазону,
тому цей рядок є зайвим і з подальшого розгляду вилучається:
Error2 = I 0 ∨ I 1 ∨ ... ∨ I 8 = A16 A12 A11 A10 A6 A4 A3 A1 A0 ∨ A16 A12 A11 A10 A6 A4 A3 A2 ∨ ... ∨ A16 A15
Тут також виконано додаткове спрощення (використовується формула поглинання

ab ∨ b = a ∨ b − зникають закреслені 1 у табл. 5).

Таблиці мінімізації для інших варіантів розміщення заборонених кодів (рис. 3) формуються
аналогічно.
Можна запропонувати оцінку апаратної складності обчислення сигналу помилки в одному
розряді коду елемента розширеного поля Галуа GF(dm):
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• кількість рядків Nr у табл. 4 та табл. 5 приймають приблизно рівною кількості двійкових
розрядів nb = élog2dù коду, що мінімізується – Nr ≈ nb = élog2dù ;
• середня кількість двійкових розрядів Nb у кожному рядку таблиць приймається приблизно
рівною Nb ≈ nb/2;
• тоді апаратна складність НС1 визначення ознаки помилки в одному розряді коду елемента
розширеного поля Галуа GF(dm) НС1=NrNb=nb2/2=élog2dù 2/2.
Висновки
Для кращого робочого діагностування пристроїв, що здійснюють опрацювання елементів
розширених полів Галуа, рекомендується використовувати поля з характеристикою d, яка є першим
простим числом більшим за степінь 2, наприклад, d = 3 або d = 5. Найменшу якість діагностування
дає використання розширених полів із характеристиками d, які є або степенем 2 (d = 2), або
першим простим числом, меншим за степінь 2, але більшим за 3, наприклад, d = 127.
Апаратна складність визначення ознаки помилки в одному розряді коду елемента
розширеного поля Галуа GF(dm) має квадратичну залежність від двійкової довжини коду
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ПРОГРАМНЕ РЕАЛІЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ,
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Для вирішення проблеми прогнозування у повному обсязі розроблено програмний
комплекс, який побудований на основі математичних моделей, методів та алгоритмів
прямого стохастичного модулювання та поярусного стохастичного модулювання, використовуваних для оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у
багатопроцесорних комп'ютерних системах. Наведений програмний комплекс обчислює
середнє значення і функцію розподілу часу виконання сукупності взаємопов'язаних
завдань на однорідних ресурсах паралельної обчислювальної системи.
Ключові слова: паралельні обчислювальні системи, комплекс взаємопов’язаних
робіт, пряме стохастичне моделювання, марківський процес, функція розподілу
випадкової величини.
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SOFTWARE IMPLEMENTATION OF MATHEMATICAL MODELS,
METHODS AND ALGORITHMS FOR ESTIMATING THE TIME
OF EXECUTION OF COMPLEX SOFTWARE COMPLEXES
IN MULTIPROCESSOR COMPUTER SYSTEMS
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To solve the forecasting problem, a software package has been developed in full, which is
based on mathematical models, methods and algorithms of direct stochastic modeling and
tiered stochastic modeling, which are used to estimate the execution time of folding software
systems in multiprocessor computer systems. The given software package calculates the
average value and the distribution function of the execution time of a set of interrelated tasks
on homogeneous resources of a parallel computing system.
Keywords: parallel computing systems, complex of interconnected works, direct
stochastic modeling, Markov process, function of distribution of random variable.
Вступ
Сьогодні ефективність використання ЕОМ, зокрема, паралельних обчислювальних систем,
оцінюють у ряді застосувань не стільки традиційними параметрами продуктивності (швидкістю
виконання різних операцій, їх сумішей, типових обчислювальних процедур), скільки часом
виконання конкретних завдань або їхніх наборів.
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Такий підхід має принципове значення для оцінювання обчислювальних систем (ОС), що
функціонують у контурах управління, де головним критерієм якості ОС стає її здатність
розв’язати задачу за час, не більший за заданий “директивний” час. Дослідження ефективності
паралельних ОС для відповідальних застосувань такого роду, грунтується на аналізі структури
взаємозв’язків паралельно-послідовних завдань (фрагментів) заданого набору [1–3] і параметрів
його паралелізму [4–8].
У зв’язку з використанням паралельних ОС у системах управління реального часу, очевидної
актуальності набуває проблема апріорного оцінювання “придатності” таких ВС для розв’язання
конкретного набору задач, що задається користувачем, за необхідний час.
Стосовно паралельних ОС ця проблема отримала назву прогнозування часу виконання
складних програмних комплексів; останні зазвичай задаються графовими моделями і розглядаються
як комплекси взаємопов'язаних робіт (КВР) – задач і / або їх паралельно-послідовних фрагментів
(підзадач, процесів, програмних модулів).
Формально під прогнозуванням часу виконання конкретного комплексу робіт розуміють
стохастичне оцінювання часу Т його реалізації (середнє значення, дисперсія, функція розподілу Т)
на паралельній ОС, а також визначення ймовірності виконання комплексу за час, не більший за
заданий "директивний" час Тmax [2, 9, 10]
Важливо зазначити, що час виконання кожного програмного модуля (роботи) і КВР загалом
розглядається тут як випадкова величина – через довільну кількість логічних розгалужень у програмі
модуля, циклів невизначеної довжини, випадкового характеру взаємодії між процесами та звернень
до зовнішньої пам’яті, конфліктів на загальних ресурсах паралельних ОС та ін. Тому використання
відомих точних методів оцінювання Т, наприклад, методів теорії розкладів, для вирішення проблеми
прогнозування у зазначеній постановці є неприйнятним.
Розроблення точних математичних моделей і алгоритмів для аналізу функціонування
паралельних ОС на КВР, які задає користувач, з випадковим часом виконання кожної роботи
(процесу) дозволило б вирішити актуальне завдання достовірного аналітичного оцінювання часу
виконання кожного конкретного КВР на ОС апріорно – до вибору структури і конфігурації
паралельної ОС або до детального розроблення програм КВР.
1. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Можна виділити такі основні підходи до оцінювання ефективності ОС у зазначеному сенсі:
пряме або непряме вимірювання часу виконання реальних програм заданого набору на ОС,
імітаційне та математичне моделювання.
Експериментальне дослідження ефективності ОС здійснюється безпосереднім виміром значень
показників працюючої системи. Завантаження ОС або її пристроїв може бути створено реальними
програмами, типовими для заданої області застосування, або за допомогою спеціальних трас, які
повинні якомога точно відображати особливості реального завантаження ОС [4].
Імітаційне (статистичне) моделювання зазвичай використовують для порівняльного аналізу
альтернативних архітектурних і структурних рішень при проектуванні різних вузлів ОС, а також для
оцінювання точності математичного моделювання. Питання створення і застосування методів
імітаційного моделювання доволі добре освітлено в літературі (див., наприклад, [5–7]). Перевагою
імітаційного моделювання є можливість аналізу роботи ОС практично з будь-яким ступенем деталізації.
Однак, дослідження ОС методами імітаційного моделювання в загальному випадку – трудомісткий і
складний процес. Витрати на створення імітаційних моделей і проведення моделювання, навіть із
використанням спеціалізованих мов, доволі значні.
Для дослідження ефективного функціонування і поведінки паралельних ОС на етапі їх
проектування або вибору їх структури і конфігурації для передбачуваної області застосування
найчастіше використовують математичне моделювання. Розрізняють детерміновані й стохастичні
(ймовірнісні) моделі. Детерміновані моделі застосовують для оцінювання величини відносно
простих параметрів продуктивності ОС, і тому можливість їх використання для оцінювання
ефективності ОС вельми обмежена.
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У дослідженнях ОС стохастичні математичні моделі застосовують значно ширше. Ці моделі
грунтуються на математичному апараті марківських ланцюгів і теорії систем масового обслуговування. Перевагою аналітичних моделей ОС є достатня спільність і наочність отриманих
результатів і порівняно невелика трудомісткість побудови і дослідження моделей. ОС розглянутого
тут класу − однорідні багатопроцесорні системи із багатьма потоками команд і даних (БКБД) −
легко інтерпретуються як системи масового обслуговування завдяки таким факторам:
– паралельні функціональні блоки ОС можна трактувати як задану кількість паралельних
обслуговуючих пристроїв (процесорів, пристроїв введення-виведення та ін.);
– звернення пристроїв один до одного відбувається асинхронно, у випадкові моменти часу,
при цьому на входах обслуговуючих приладів формуються черги з випадковою кількістю заявок.
Існує програмна реалізація відомого підходу до проблеми прогнозування [4−6], основаного
на використанні взаємопов'язаних математичних моделей:
– графової моделі заданого комплексу взаємопов'язаних робіт (КВР), що характеризується
спеціальними параметрами паралелізму;
– базової моделі функціонування однорідної паралельної ОС на КВР, що задаються
користувачем.
Негативні особливості цього підходу до прогнозування часу виконання КВР, що грунтується
на використанні параметрів паралелізму КВР, полягають у такому:
1. Надмірна формалізація і узагальненість моделі КВР, яка описується тільки числом робіт N і
параметрами паралелізму αi , “приховуючи” конкретну структуру заданого КВР.
2. Одним і тим самим значенням N та αi (а отже, тому самому прогнозу часу виконання Т) може
відповідати цілий спектр конкретних структур КВР. У зв’язку з цим точність прогнозування Т,
порівняно із імітаційним моделюванням реалізації цих самих КВР, змінюється в доволі широких
межах. Введення ж додаткових параметрів у графову модель КВР (зокрема, параметрів критичних
шляхів у графі G та його підграфів) призводить до різкого ускладнення математичної моделі
загалом і до збільшення її розмірності за "неадекватного" збільшення точності прогнозу.
3. Як вже згадувалося, інтенсивність обслуговування усереднюється та приймається однаковою
для всіх робіт КВР. У реальних же КВР значення інтенсивності обслуговування можуть відрізнятися
доволі істотно (зокрема, на порядки) як одне від іншого, так і від своїх усереднених значень.
4. Визначення параметрів паралелізму для деяких графів КВР може виявитися неоднозначним.
2. Постановка задачі
Метою статті є методика побудови програмного комплексу на основі існуючих математичних моделей, методів та алгоритмів прямого стохастичного моделювання та поярусного
стохастичного моделювання, які використовують для прогнозування часу виконання конкретних
складних завдань (що задаються сукупністю взаємопов'язаних робіт – КВР) на паралельних
обчислювальних системах [10–12, 17, 19]. Наведений у статті програмний комплекс вирішує
проблему прогнозування в повному обсязі, тобто розраховують середнє значення часу виконання
КВР Т на однорідних ресурсах паралельної обчислювальної системи, а також вираховують функцію
розподілу випадкової величини T – часу виконання сукупності взаємопов’язаних робіт паралельної
обчислювальної системи.
3. Пряме стохастичне моделювання виконання КВР
Одним з таких методів, який якнайточніше вирішує проблему прогнозування часу виконання
КВР, є метод прямого стохастичного моделювання [10–12].
Суть методу полягає у такому. Граф G заданого КВР (рис. 1) описується таблицею зв'язності
його вершин (табл. 1). Таблиця містить N рядків (за кількістю вершин графу G), в кожній з яких
зазначено номери робіт (вершин), що є попередниками і наступниками цієї роботи. Процес
виконання КВР представлений математичною моделлю (рис. 2) у вигляді однофазної СМО з k ≥ 2
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однотипних ОП із буфером Б для готових до виконання робіт (поточний фронт F); останні
надходять з пулу П, що містить у початковому стані N робіт. Модель функціонує безперервно.
Випадковий час tj обслуговування будь-якої роботи aj вважатимемо розподіленим за
експоненціальним законом із параметром µ j = 1/M[tj], але в нашому випадку значення j
залишаються різними для різних робіт – залежно від конкретних значень M[tj].
У початковий момент часу в систему (буфер Б і обслуговуючі прилади ОП) надходить з пулу П
одна заявка – “початкова” робота a1, яку негайно обслуговують на одному з ОП. Після завершення
обслуговування a1 (в загальному випадку – aj) в ОП ця робота залишає систему, “передаючи” свій
номер j в пул П, з якого вибирають у буфер Б ті наступники роботи aj, які виявилися готові до
виконання (тобто виконані всі їхні попередники); номери цих робіт однозначно встановлюють за
таблицею зв'язності вершин графу G.

Рис. 1. Граф G заданого КВР

З буфера Б заявки вибирають випадково або за деякої іншої заданої дисципліни на обслуговування в незайняті ОП. СМО функціонує доти, доки в пулі П і в системі не вичерпаються заявки.
У станах системи враховують: які саме роботи знаходяться в системі в поточний момент часу
і які саме роботи ініціюються після завершення виконання конкретної роботи; тобто за прямого
стохастичного моделювання виконання КВР відстежується конкретна структура кожного заданого
КВР. Будемо вважати, що задано деяку дисципліну (критерій) К [14] для однозначного вибору робіт
із буфера Б на обслуговування в ОП, наприклад, вибір роботи з найменшим номером.
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Рис. 2. Математична модель

Нехай Т – час життя системи (час виконання КВР з N робіт). Функціонування цієї СМО
можна описати марківським процесом, що обривається [15, 16], (ОМП), Х (t), t [0, T), над
наступним безліччю станів:
Початковим станом процесу Х (t) є стан Х (0) = (N-1; 0, ..., 0; 1,0, ..., 0), за якого в пулі
знаходяться N-1 робіт, буфер порожній , а на обслуговуванні в ОП знаходиться робота з номером 1
(тобто робота a1).
Процес обривається, тобто переходить у поглинальний стан Х (Т) = (0; 0; 0) після завершення
обслуговування на ОП "кінцевої" роботи аN , що свідчить про виконання всіх N робіт заданого
КВР.
Для приведеної моделі зауважимо, що одночасно в системі (Б, ОП) можуть перебувати
тільки ті роботи КВР, які є паралельними, тобто можуть виконуватися одночасно одна щодо іншої.
Неважко переконатися, що будь-які дві роботи aj та ai є паралельними, якщо в графі G немає
жодного шляху (від "початкової" вершини a1 до “кінцевої” вершини аN ), що містить обидві
вершини aj та ai. Очевидно, що чим більше можливих взаємно паралельних робіт визначено для
цього КВР, тим більша кількість станів може мати відповідний ОМП. Тому верхню оцінку S *
числа S станів процесу Х (t), що моделює виконання будь-якого КВР з N робіт, можна визначити з
"максимально паралельного" КВР, в якому всі роботи, крім "початкової" і "кінцевої" (тобто N – 2
робіт), є паралельними одна щодо іншої. Можна показати, що для цього випадку
k

S* = 2 +

∑ C lN − 2 ,

(1)

l =1

( N − 2)!
( N − 2 − l )!l !
Для кожного заданого КВР кількість S станів ОМП Х (t) істотно залежить від конкретної
структури КВР, і тому в загальному випадку підрахунок числа S аналітичним шляхом не є
можливим. Однак це число може бути підраховано в результаті виконання розробленого
уніфікованого алгоритму побудови безлічі X станів і матриці Q інтенсивностей переходів
процесу X (t) [10–13].
де k – кількість обслуговуючих приладів; k = 1, N − 2;
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СN
−2 =

Таблиця 1
Таблиця зв’язності вершин графу G (рис. 1)
Номер
роботи
aj

Роботи попередники
{aПП}j

Роботи наступники
{aНП}j

1

-

2

M[tj], Ʈ

µj

Ранг
rj

Зв’язність bj

2,4

150

0,0067

12

2

1

3,7,8

30

0,0333

11

3

3

2

5

160

0,0063

10

1

4

1

5

80

0,0125

10

1

5

3,4

6,11,17

70

0,0143

9

3

6

5

9

120

0,0083

8

1

7

2

9

170

0,0059

8

1

8

2

10,13,16

50

0,0200

8

3

9

6,7

14

130

0.0077

7

1

10

8

14

150

0,0067

7

1

11

5

18

100

0,0100

4

1

12

14

15

160

0,0063

5

1

13

8

15

100

0,0100

5

1

14

9,10

12,18,20

40

0,0250

6

3

15

12,13

19

30

0,0333

4

1

16

8

19

170

0,0059

4

1

17

5

21

100

0,0100

3

1

18

11,14

21

70

0,0143

3

1

19

15,16

22

130

0,0077

3

1

20

14

22

80

0,0125

3

1

21

17,18

23

120

0,0083

2

1

22

19,20

23

50

0,0200

2

1

23

-

-

40

0,0250

1

0

4. Блок – схема програмного комплексу
Програмний комплекс складається з п’яти модулів:
– модуль завдання структури графу;
– модуль визначення станів ОМП;
– модуль перетворення матриці Q до блочно-трикутного вигляду;
– модуль розрахунку середнього значення часу;
– модуль розрахунку функції розподілу.
На рис. 3 показано блок – схему зв'язків усіх наведених модулів.
4.1. Модуль завдання структури графу КВР
Цей модуль слугує для введення в програму початкових даних і складається з двох підмодулів
– А і В.
Підмодуль А слугує для введення початкових даних за використання алгоритму, описаного у
розділі 4, а також у роботах [10–13]. Як вихідні дані використано:
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Рис. 3. Блок-схема програмного комплексу

– таблиця зв'язності вершин графу, яка описує граф G заданого КВР (табл. 1, стовпчики 1–3);
– параметри, які характеризують заданий КВР (див. нижче);
– параметр паралельної ОС – кількість k обслуговуючих приладів (процесорів ОС);
– параметр cr, який задає критерій диспетчеризації.
Параметрами, які характеризують заданий КВР, є:
– N – загальна кількість усіх робіт заданого КВР (або початкова кількість заявок у пулі П);
– μj – інтенсивність обслуговування кожної роботи (заявки) (табл. 1, стовпець 5);
– bj – ступінь зв'язності кожної роботи заданого КВР, що визначає кількість наступників
(підмножина {аНП}j) роботи аj (табл. 1, стовпець 3);
– rj – ранг роботи aj у заданому КВР.
Параметр cr, який задає критерій диспетчеризації, може набувати таких значень:
– 0 – диспетчеризація за критерієм рангу: “ rj ” ( табл. 1, стовпець 6);
– 1 – диспетчеризація за критерієм рангу і зв'язності вершин “rj / bj”;
– 2 – диспетчеризація за критерієм “вибір роботи із найменшим номером”;
– 3 – диспетчеризація за критерієм “вибір роботи із найбільшим номером”.
Підмодуль В слугує для завдання початкових даних при використанні алгоритмів поярусного
стохастичного моделювання [19]. У цьому підмодулі використано також алгоритм рівномірного
розподілу робіт заданого КВР за ярусами [17]. Як вихідні дані використовують таблицю зв’язності
[17] і зазначені вище параметри (N, μj, bj, rj ).
4.2. Модуль визначення станів ОМП при виконанні конкретного КВР
Модуль реалізує алгоритми, які викладені у розділі 2, а також у роботах [10–13, 17, 19].
Задається початковий стан системи.
Стан_системи
Роботи_пула = N-1
Роботи_буфера = 0
Роботи_ОП = 1 (тобто робота a1)
Кількість_станів = 1
Поточний_стан = 1
У модулі використано три робочі масиви:
– масив Q (s, s), який визначає матрицю Q інтенсивності переходів розглянутого ОМП;
– масиви Х1 (), Х2 (), елементами яких є стан системи Хp (m, iw, jn).
79

Слід зазначити, що при прямому стохастичному моделюванні розмірність масиву Q(s,s) в
принципі можна оцінити за формулою (1). Це доцільно для КВР із невеликою кількістю робіт, коли
кількість станів ОМП свідомо незначна. За великих розмірностей моделі різко збільшується обсяг
обчислень, необхідних для обробки матриці Q, а отже, і витрати пам'яті комп'ютера. Так, для графу,
наведеного на рис. 1, кількість станів відповідно до формули 1 дорівнює 233, реально ж S = 134
(табл. 1). Тому для зменшення обсягу використовуваної комп'ютерної пам'яті бажано визначати
реальну розмірність масиву Q (s, s), що і є одним з результатів реалізації алгоритмів визначення
станів ОМП [10–12, 17, 19] у цьому програмному модулі. Додатковою можливістю для економії
обсягу комп'ютерної пам'яті при реалізації запропонованих методів є спеціальна нумерація і
впорядкування станів у процесі побудови матриці Q (s, s) [10–12].
4.3. Модуль перетворення матриці інтенсивностей переходів
до блочно-трикутного вигляду
Цей програмний модуль не лише перетворює матрицю Q інтенсивностей переходів до
блочно-трикутного вигляду, але і формує цю матрицю в стислій формі, що спрощує і прискорює
виконання алгоритмів отримання чисельних характеристик досліджуваної системи.
Для приведення матриці до трикутного вигляду необхідно і достатньо впорядкувати елементи
вектора станів X. Нумерацію і впорядкування станів, як і в [18], створюємо за спаданням або
незростанням значень параметра m (поточна кількість робіт у пулі П) так, щоб значення m для
кожного стану Хp е X виявлялося б не більшим, ніж у будь-якому з попередніх (з меншим номером)
станів. Стани з однаковими значеннями m упорядковують за спаданням або незростанням значень
c = w + n (кількістю робіт у системі); якщо ж два або більше станів характеризуються однаковими
значеннями m та c, то їх нумерують довільно.
Для зменшення обсягу використовуваної пам'яті і прискорення розрахунку використано
спеціальне подання нижньої трикутної матриці Q розмірності n * n у вигляді двох масивів:
– масиву wq (m, p) значень нульових елементів у рядку матриці Q;
– масиву iq (m, n) номерів ненульових елементів у рядку матриці Q.
Оскільки в матриці Q усі діагональні елементи відмінні від нуля, то в масиві iq (m, п) перший
стовпець використано для позначення типу рядка, в якому розташовано описані в ній ненульові
елементи. У модулі також використано масив num (р) кількості ненульових елементів у рядках
різних типів і масив vec (n) вектора ймовірностей початкових станів системи розмірності s.
4.4. Модуль розрахунку середнього значення часу виконання КВР
За допомогою цього модуля розраховують середнє значення часу виконання КВР Т на
однорідних ресурсах паралельної ОС. При цьому у модулі використовують один робочий масив T
(s, 4), в якому запам'ятовується поточне значення Т.
4.5. Модуль розрахунку функції розподілу
За допомогою цього модуля вираховують функцію розподілу випадкової величини T – часу
виконання комплексу взаємопов’язаних робіт паралельної ОС. Алгоритм знаходження функції
розподілу випадкової величини описано в роботі [18].
Висновки
На основі аналізу математичних моделей, методів та алгоритмів прямого стохастичного
модулювання та поярусного стохастичного модулювання, а також проведених досліджень,
створено програмний комплекс для вирішення проблеми прогнозування часу виконання складних
розгалужених завдань на паралельних обчислювальних системах у повному обсязі. Наведений
програмний комплекс обчислює середнє значення і функцію розподілу часу виконання сукупності
взаємопов'язаних завдань на однорідних ресурсах паралельної обчислювальної системи і
складається з п’яти програмних модулів, які пов’язані між собою. Взаємозв’язок модулів наведено
на рис. 3.
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Його характеристики на тестовому прикладі:
– загальний обсяг використовуваної пам'яті комп'ютера для обробки матриці інтенсивностей
переходів, що відповідає виконанню сукупності взаємопов'язаних робіт з N <100 роботами –
близько 260 кбайт;
– час побудови матриці інтенсивностей переходів на комп’ютері середньої потужності
становить – близько 7 хв;
– час розрахунку моделі загалом – близько 16 хв.
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Зображення як стохастичний сигнал є одними із найбільш використовуваних видів
інформації. Відповідно актуальною задачею є захист такого зображення від несанкціонованого доступу та використання. Це спричиняє можливість використання відомих
класичних методів шифрування у випадку шифрування зображень. Запропоновано
алгоритми шифрування – дешифрування, призначені для використання зображень у
градаціях сірого, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA.
Шифрування – дешифрування можна проводити як з додатковим зашумленням, так і без
нього. Описано також поєднання елементів алгоритму RSA і бінарних операцій для
сумісного використання при шифруванні – дешифруванні кольорових зображень.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, зображення, контур, криптографічна
стійкість, афінне перетворення, бінарна операція.
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ENCRYPTION AND DECRYPTION OF GRAYSCALE AND
COLOR IMAGES
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Images used as a stochastic signal are among the most commonly used types of
information. Accordingly, the actual task is to protect such images from unauthorized access and
use. This leads to the use of known classic encryption methods in the case of image encryption.
Offered algorithms of encryption-decryption are intended for the use of images in grayscale and
are based on using the ideas of basic RSA algorithm. Encryption – decryption can be carried out
with extra noising and without too. A combination of elements of the RSA algorithm and binary
operations is also described for co-use in encryption – decryption of color images.
Keywords: encryption, decryption, image, edge, cryptographic stability, affine
transformation, binary operation.
Вступ
Основним базисом для захисту зображення є припущення, що зображення – це стохастичний
сигнал. Але зображення є специфічним сигналом, який володіє, в додаток до типової інформативності
(інформативності даних), ще й візуальною інформативністю, що привносить в питання захисту нові
задачі.
Саме така інформативність в поєднанні із високорозвиненими сучасними методами обробки
зображень надає можливість несанкціонованого доступу. Фактично організація атаки на зашифроване зображення можлива у двох варіантах: через традиційний злам методів шифрування або за
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допомогою методів візуальної обробки зображень (методи фільтрації, виділення контурів тощо).
Але останні не дають повного відтворення зашифрованого зображення, проте дають можливість
отримати деяку інформацію із зображення. В зв’язку з цим до методів шифрування у випадку їх
використання стосовно зображень висувається ще одна вимога – повна зашумленість зашифрованого зображення. Це потрібно для того, щоб унеможливити використання методів візуальної
обробки зображень.
Побудовано алгоритм шифрування-дешифрування зображень із використанням елементів
алгоритму RSA як найбільш криптографічно стійкого до несанкціонованого дешифрування [1, 8]
стосовно зображень зі строго чіткими контурами. Елементи алгоритму RSA пропонується використовувати для побудови коефіцієнтів деяких афінних перетворень. Запропонований алгоритм володіє вищою криптографічною стійкістю порівняно з алгоритмом RSA [2, 8]. Описано використання
елементів алгоритму RSA в афінних перетвореннях при шифруванні – дешифруванні зображень .
Відносно шифрування зображення актуальною задачею [4] є реалізація такого застосування
алгоритму RSA, щоб:
– не зменшити криптографічну стійкість алгоритму RSA;
– забезпечити повну зашумленість зображення для запобігання використанню методів
візуальної обробки зображень.
Ще одним шляхом створення такої модифікації є поєднання елементів алгоритму RSA і
бінарних операцій у програмній реалізації.
Елементами алгоритму RSA називатимемо прості числа P і Q та числа e та d у конгруенції
ed ≡ 1(mod ϕ(N)), N = P ∗Q.
Аналіз останніх досліджень
Нехай задано зображення P ширини l і висоти h. Його можна розглядати як матрицю пікселів [4]
<dtpij>1≤ i ≤ n, 1≤ j ≤ m,

(1)

де dtpij – піксел з коoрдинатами i та j, n і m – кількість точок за шириною l та висотою. В
загальному випадку n і m є залежними від l та h, а тому коректнішим є запис
n = n(l) i m = m(h).

(2)

Матриці (1) відповідає матриця інтенсивностей пікселів

 c1,1 ... c1,m 


C=  ... ... ...  ,
c

 n,1 ... cn ,m 

(3)

де сij – значення інтенсивності піксела dtpij у напівтоновому зображенні. Тобто існує відповідність

P = Pl ,h =  pxlij 
→ C= cij 
.
1≤ i ≤ n( l ),1≤ j ≤ m( h )
1≤ i ≤ n( l ),1≤ j ≤ m ( h )

(4)

Під градацію яскравості зазвичай приділяють 1 байт, причому 0 – чорний колір, а 255 – білий
(максимальна інтенсивність).
Математично контур у зображенні – це розрив просторової функції рівнів яскравості в
площині зображення. Тому виокремлення контура означає пошук найбільш різких змін, тобто
максимумів модуля вектора градієнта [3,9]. Це є однією з причин, з яких контури залишаються в
зображенні при шифруванні в системі RSA, оскільки шифрування тут грунтується на піднесенні до
степеня за модулем деякого натурального числа [5–7]. При цьому на контурі і на сусідніх до
контуру пікселах піднесення до степеня значення яскравостей дає ще більший розрив.
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Основні матеріали досліджень
1. Шифрування і дешифрування за одним рядком матриці зображення
Нехай
– пара довільних простих чисел і N = P ∗Q. Шифрування виконують
поелементно з використанням такого перетворення елементів матриці зображення С:
1. Випадково вибирають натуральне число e < ϕ(N) і знаходять таке натуральне d, щоб
виконувалася конгруенція ed ≡ 1(mod ϕ(N)).
2. Будують число A = сij + Q + P + i + j – d .
3. Зашифрованим значенням інтенсивності i - го піксела, i = 1, 2, … , m, m – кількість
елементів у рядку, вибирають число B ≡ Ae (mod N) .
Дешифрування проводять у послідовності, протилежній до шифрування після отримання
числа Bd ≡ (Ae)d (mod N), виконанням протилежних операції до змісту пунктів (3), (2), (1).
Результати наведено на рис.1.

Рис. 1. Результати шифрування- дешифрування зображення:
1 – початкові зображення; 2 – зашифровані зображення; 3 – дешифровані зображення

2. Шифрування і дешифрування за одним рядком матриці зображення
із додатковим зашумленням
Нехай
– пара довільних простих чисел і N = P ∗Q. Шифрування відбувається
поелементно з використанням такого перетворення елементів матриці зображення С:
1. Випадково вибирають натуральне число e < ϕ(N) і знаходять таке натуральне d, щоб
виконувалася конгруенція ed ≡ 1(mod ϕ(N)).
2. Будують число A = сij + Q + P + i + j – d .
Зашифрованим значенням інтенсивності i – го піксела, i = 1, 2, … , m, m – кількість
елементів у рядку, вибирають число С ≡ Ae (mod N) + f(i , j) .
Дешифрування проводять у послідовності, протилежній до шифрування після отримання числа
(С – f(i , j)) d ≡ (Ae)d (mod N), виконанням протилежних операції до змісту пунктів (3), (2), (1).
Результати наведено на рис.2. Для шифрування вибирали такі функції додаткового
зашумлення: f(i, j) = i2 , f(i , j) = i ∗ j , f(i , j) = j2 .
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Рис. 2. Результати шифрування- дешифрування зображення:
1 – початкові зображення; 2 – зашифровані зображення; 3 – дешифровані зображення

З порівняння рис.1 і рис.2 видно, що шифрування із додатковим зашумленням відрізняється
від шифрування без додаткового зашумлення. Контури в обох зашифрованих зображеннях відсутні.
Початкові і дешифровані зображення тільки незначно відрізняються рівнем яскравості. Функції
додаткової зашумленості f(i , j) можуть бути довільними цілозначними функціями і додатково, до
створюваної алгоритмом RSA криптографічної стійкості, підвищують криптографічну стійкість
вказаних модифікацій.

Нехай

3. Використання побітових операцій
3.1. Шифрування за одним рядком матриці зображення.
– пара довільних простих чисел і N = P ∗Q, ϕ(N) = (P – 1)(Q – 1). Шифрування

відбувається поелементно з використанням такого перетворення елементів матриці зображення С:
1. Випадково вибирають натуральне число e < ϕ(N) і знаходять таке натуральне d, щоб
виконувалася конгруенція ed ≡ 1(mod ϕ(N)).
2. Якщо i ≡ 0 (mod 2), 1 ≤ i ≤ l, то вибирають число m ≡ (i + P) (mod 31)+1 і будують числа B
e
≡ m (mod N), X = i*B*P.
3. Якщо i ≡ 1 (mod 2), 1 ≤ i ≤ l, то вибирають число m ≡ (i + Q) (mod 31)+1 і будують числа
d
B ≡ m (mod N), X = i*B*Q.
4. З використанням бінарної операції ^ – порозрядного виключеного «АБО» – будують
число a = ci,j ^ X.
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5. Виокремлюють кожний розряд aі числа a за такою схемою:
a1= а & 01; a2= а & 02; a3 = а & 04; a4= а & 010; a5 = а & 020; a6 = а & 040;
a7 = а & 0100; a8 = а & 0200; a9 = а & 0400; a10 = а & 01000; a11 = а & 02000;
a12 = а & 04000; a13 = а & 010000; a14 = а & 020000; a15 = а & 040000;
a16 = а & 0100000; a17 = а & 0200000; a18 = а & 0400000; a19 = а & 01000000;
a20 = а & 02000000; a21 = а & 04000000; a22 = а & 010000000; a23 = а & 020000000;
a24 = а & 040000000; a25 = а & 0100000000; a26 = а & 0200000000; a27 = а & 0400000000;
a28 = а & 01000000000; a29 = а & 02000000000; a30 = а & 04000000000;
a31 = а & 010000000000; a32 = а & 020000000000, де & – операція арифметичного «І».
6. Виконується циклічне заміщення m + 1 розрядів числа а за схемою:
k = am+1 ,
am+1 = am , … , a2 = a1 , a1 = k.
7. Зашифрованим є зображення після 5 – го кроку.
8. Усі числа B записують у матриці
 b1,1 ... b1,l 


V =  ... ... ... 
b

 h ,1 ... bh ,l  .
3.2. Дешифрування за одним рядком матриці зображення
Дешифрування проводять при заданих числах e < ϕ(N) і d, N = P ∗Q.
ϕ(N) = (P – 1)(Q – 1).
1. Якщо i ≡ 0 (mod 2), 1 ≤ i ≤ l, то будують число m ≡ Bd (mod N) і число X = i*B*P.
2. Якщо i ≡ 1 (mod 2), 1 ≤ i ≤ l, то будується число m ≡ Be (mod N) і число X = i*B*Q.
3. Виокремлюється кожний розряд аi числа а за схемою:
4. a1= а & 01; a2 = а & 02;
a3 = а & 04; a4 = а & 010; a5 = а & 020; a6 = а & 040;
a7 = а & 0100; a8 = а & 0200; a9 = а & 0400; a10 = а & 01000; a11 = а & 02000;
a12 = а & 04000; a13 = а & 010000;
a14 = а & 020000; a15 = а & 040000;
a16 = а & 0100000; a17 = а & 0200000; a18 = а & 0400000; a19 = а & 01000000;
a20 = а & 02000000; a21 = а & 04000000; a22 = а & 010000000; a23 = а & 020000000;
a24 = а & 040000000; a25 = а & 0100000000; a26 = а & 0200000000;
a27 = а & 0400000000; a28 = а & 01000000000; a29 = а & 02000000000;
a30 = а & 04000000000; a31 = а & 010000000000; a32 = а & 020000000000,
де & – операція арифметичного «І».
5. Виконують циклічне заміщення m + 1 розрядів числа а за схемою: k = am+1 ,
am+1 = am , … , a2 = a1 , a1 = k.
6. Із використанням бінарної операції ^ – порозрядного виключеного «АБО» –
будують число ci,j = a ^ X.
7. Дешифрованим є зображення після 5 – го кроку.
Результати наведено на рис.3 – 5 при P = 53, Q = 83.

Рис. 3. Вхідне зображення

Рис. 4. Зашифроване зображення
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Рис. 5. Дешифроване зображення

Висновки
1. Порівнюючи рис. 4 і рис. 1, бачимо, що шифрування з використанням побітових операцій і
шифрування з використанням елементів RSA відрізняються суттєво. Контури в обох зашифрованих
зображеннях відсутні. Вхідні і дешифровані зображення тільки незначно відрізняються за рівнем
яскравості.
2. Запропоновані алгоритми призначені для шифрування зображень у градаціях сірого і
ґрунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA.
3. Запропоновані алгоритми можна використати стосовно будь-якого типу зображень, але
найбільших переваг досягають у випадку використання зображень, в яких можна чітко виокремлювати контури.
4. Обидва типи модифікацій без жодних застережень можна використати і стосовно
кольорових зображень. Однак, незалежно від типу зображення, пропорційно до розмірності
вхідного зображення, зростає розмір шифрованого зображення.
5. Стійкість до несанкціонованого дешифрування запропонованими модифікаціями забезпечується алгоритмом RSA.
6. Запропонований метод шифрування кольорових зображень може бути застосований до
будь-яких кольорових зображень.
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ПОЄДНАННЯ МОДЕЛЕЙ ОБЧИСЛЕНЬ БАГАТОТИПНИМИ
ІДЕНТИФІКАТОРАМИ КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ
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Розглянуто реалізовані в сучасних комп’ютерах моделі обчислень та відповідні їм
типи архітектури комп’ютера, зокрема модель обчислень із паралельним впорядкованим
доступом до даних і команд. Обґрунтовано твердження, що ідентифікація компонентів
комп’ютерної системи та комп’ютерної програми, а також елементів даних покладено в
основу моделі обчислень, реалізованої в комп’ютері. Поставлено проблему розширення та
класифікації методів ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів, а також проблему
аналізу та розроблення методів поєднання моделей обчислень через спільне використання
притаманних різним моделям методів. Наведено перелік дій, які потрібно виконати для
того, щоб задати в комп’ютерній програмі порядок покрокового виконання алгоритму, а
також доведено, що для організації їх виконання слугують ідентифікатори компонентів
комп’ютерних засобів. Описано функції – ідентифікатори компонентів комп’ютерних
засобів та визначено їхні типи. Визначено класифікаційні ознаки, за якими розрізняють
ідентифікатори компонентів комп’ютерних засобів, та на їх основі проведено їх
класифікацію поділом на такі типи: постійні або змінні; індивідуальні або групові;
одиничні або множинні. Розроблено засади виконання ідентифікації компонентів
комп’ютерних засобів названими типами ідентифікаторів та наведено приклади
використання та поєднання моделей обчислень різнотипними ідентифікаторами
компонентів комп’ютерних засобів.
Ключові слова: моделі обчислень, компоненти комп’ютерних засобів, ідентифікатори.
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COMBINING THE MODELS OF COMPUTATION BY THE MULTITYPE
IDENTIFIERS OF THE COMPUTER FACILITIES COMPONENTS
© Melnyk A., 2018
The models of computation realized in modern computers and corresponding types of
computer architecture are shortly considered, including the model of computation with
parallel ordered access to the data and instructions. The statement that the identification of
components of a computer system and a computer program, as well as data items is the basis
of the computational model implemented in the computer is justified. The problem of
expansion and classification of methods for the computer tool components identification, as
well as the problem of analysis and development of methods for combining the models of
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computation through the sharing of methods inherent to different models are formulated. The
list of actions to be performed in order to set the algorithm's step-by-step procedure in the
computer program is provided, and it is proved that the identifiers of computer components
are used to organize their execution. The functions of the identifiers of computer components
are described and their types are defined. The classification features by which the identifiers of
the computer facilities are distinguished, and on their basis their classification was made by
their dividing into the following types: constant or variables; individual or group; single or
plural. The principles of identification of the computer facilities components by the named
types of identifiers are developed and examples of uses and combination of the models of
computation with different types of the computer facilities components identifiers are given.
Key words: model of computation, components of computer facilities, identifiers.
Вступ
Як і будь – які об’єкти, компоненти комп’ютерних систем та мереж, так само як і компоненти
комп’ютерних програм, які в них виконуються, а також елементи даних, які підлягають
опрацюванню за алгоритмами, поданими цими програмами, можна ідентифікувати за певними
ознаками. Ідентифікацію компонентів комп’ютерної системи та комп’ютерної програми, а також
елементів даних покладено в основу моделі обчислень, реалізованої в комп’ютері, оскільки дає
змогу вирішити проблему визначення, на якому саме пристрої комп’ютерної системи та над якими
елементами даних які типи операцій виконувати, а також як задати їх порядкову послідовність,
кількість виконуваних кроків або коли закінчувати виконання програми.
У сучасних комп’ютерах практично реалізовано кілька моделей обчислень та відповідних їм
типів архітектури комп’ютера. Основним архітектурним чинником, який обмежує продуктивність
сучасного комп'ютера, є вузькі місця реалізованої в ньому моделі обчислень, насамперед пов’язані з
використовуваним у цій моделі методом ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів.
У новітніх високопродуктивних комп’ютерах до базової моделі обчислень на основі пам’яті з
довільним доступом вводять елементи інших моделей, зокрема моделі на основі асоціативної
пам’яті та моделі машини потоку даних. Таке доповнення базової моделі обчислень сприяє
подальшому вдосконаленню комп’ютерів.
Оскільки основним при імплементації моделі обчислень в комп’ютері є питання ідентифікації
компонентів комп’ютерних засобів, пропонується поєднувати моделі обчислень, використовуючи
різнотипні ідентифікатори компонентів комп’ютерних засобів. Таким поєднанням моделей
обчислень можна суттєво покращити технічні характеристики комп’ютерів, що є особливо
актуальним сьогодні, коли суттєво впали темпи зростання продуктивності комп'ютера завдяки
вдосконаленню інтегрованих технологій.
1. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Під моделлю обчислень розуміють абстрактний пристрій, який використовують для виконання
обчислень. Наприклад, моделлю обчислень є машина Тюрінга [1], яка виконує такі операції як запис
символу на стрічку, читання символу зі стрічки, зміщення стрічки праворуч/ліворуч тощо.
Модель обчислень використовують для оцінювання розв’язності задач та складності
алгоритмів їх розв’язування. Ці моделі є абстрактними, оскільки вони подають підхід до виконання
обчислень, а не реалізують ці обчислення. Модель обчислень використовують також для побудови
архітектури комп’ютера. Тобто комп'ютер реалізують на основі моделі обчислень з врахуванням
інноваційних ідей, схемотехнічних рішень та можливостей технології. Не всі моделі обчислень
піддають реалізації в комп’ютерах, так само як далеко не всі моделі обчислень доцільно
реалізовувати в комп’ютерах на певному етапі їх розвитку. Так, дуже низький рівень складності
операцій згаданої вище машини Тюрінга робить недоцільною її реалізацію з позиції продуктивності
функціонуючого на її основі комп’ютера. Більше того, машина Тюрінга не може реально існувати,
оскільки має необмежену стрічку.
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У сучасних комп’ютерах практично реалізовано кілька моделей обчислень та відповідних їм
типів архітектури комп’ютера. Найуживанішою є архітектура, названа іменем Джона фон Неймана,
який першим її описав [2]. Крім цієї використовують архітектуру на основі асоціативної пам’яті [3–
5], стекову архітектуру [6–8], машину потоків даних [9–11]. У роботах [12,13] запропоновано новий
тип пам’яті та модель обчислень із паралельним впорядкованим доступом до даних і команд, а
також архітектуру комп’ютера на її основі.
Основним архітектурним чинником, який обмежує продуктивність сучасного комп'ютера, є
вузькі місця реалізованої в ньому моделі обчислень, насамперед пов’язані з використовуваним у цій
моделі методом ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів. Наприклад, використання моделі
обчислень на основі пам'яті з довільним доступом (моделі Джона фон Неймана), яка є адресною і
забезпечує довільний доступ у кожному циклі лише до однієї комірки [14, 15], за визначенням не
дає змоги здійснити в одному такті доступ до кількох комірок. Тобто послідовний характер
обчислень закладено вже в принципах побудови комп'ютера на основі цієї моделі. Крім того, в
комп'ютері, який реалізує цю модель обчислень, можна використовувати лише один лічильник
програм. Це ще одне вузьке місце, яке обмежує можливість підвищити продуктивність комп'ютера.
Паралельне завантаження до процесора декількох команд з основної пам'яті та використання
принципів машини потоків даних для їх подання на опрацювання, як це відбувається в
суперскалярній архітектурі комп’ютера, та пакування декількох послідовних команд у одне довге
командне слово зі спільним ідентифікатором, як це відбувається в архітектурі VLIW, дозволяє
збільшити продуктивність, але значно ускладнює роботу комп'ютера та потребує модернізації
моделі обчислень та введення до неї елементів інших моделей, зокрема моделі на основі
асоціативної пам’яті та моделі машини потоку даних.
Як видно, поєднання моделей обчислень, зокрема через спільне використання притаманних
різним моделям методів ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів, та створення на їх основі
нових типів архітектури комп’ютера відкриває принципово нові шляхи до вдосконалення
комп’ютерних засобів. Це завдання особливо актуальне в наші дні, коли темпи зростання
продуктивності комп'ютера шляхом вдосконалення інтегрованих технологій суттєво впали.
2. Постановка проблеми
Питання ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів є основним при імплементації
моделі обчислень у комп’ютері. Ідентифікація компонентів комп’ютерних систем та мереж
необхідна для звернення до них з боку комп'ютерної програми, яка здійснює керування ними в
процесі їх функціонування. Ідентифікація елементів даних необхідна для вказівки на них з боку
комп'ютерної програми для їх подання у заданій алгоритмом послідовності на опрацювання. Тому
як ідентифікатори компонентів комп’ютерних систем та мереж, так і ідентифікатори елементів
даних є складовими комп’ютерних програм.
Більше того, потреба безпрецедентного збільшення кількості опрацьовуваних даних, що
спричинила появу технології великих даних, та потреба безпрецедентного збільшення кількості
компонентів комп’ютерних систем та мереж, спричинена появою технології Інтернету речей та
створенням кіберфізичних систем, вимагають проведення систематизації та вдосконалення
існуючих систем ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів.
Сьогодні в таких наукових напрямах комп’ютерних технологій, як теорія обчислень,
архітектура та організація функціонування комп’ютерних систем та мереж, системне програмування та системне програмне забезпечення напрацьовано методи та відповідні їм способи
ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів, які в переважній більшості ґрунтуються на
використанні операцій переліку та адресації.
Постає проблема розширення та класифікації цих способів, а також аналізу та розроблення
методів поєднання моделей обчислень через спільне використання притаманних різним моделям
методів ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів, що відкриє можливості створення на їх
основі нових типів архітектури комп’ютера з метою покращення технічних характеристик
комп’ютерних засобів.
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3. Потреба в ідентифікаторах компонентів комп’ютерних засобів та їхніх типів
Для того, щоб комп’ютерний пристрій зміг розв’язати задачу за певним алгоритмом, передати
та опрацювати дані, проаналізувати їх та прийняти рішення, надати певний інформаційний сервіс
тощо, йому потрібно задати необхідну для цього послідовність дій, тобто послідовність покрокового виконання на ньому відповідного алгоритму, ввівши до нього відповідний розпис. Таким
розписом слугує комп’ютерна програма. Комп’ютерна програма подає виконуваний алгоритм
внутрішньою мовою комп’ютера. Комп’ютерну програму (її ще називають виконавчим або
машинним кодом) створюють відповідно до деяких правил, які визначають, виходячи з будови
(точніше, архітектури) комп’ютера. Оскільки існують різні типи комп’ютерів, які мають відмінну
архітектуру, то їхня внутрішня мова відрізняється.
Щоб задати в комп’ютерній програмі послідовність покрокового виконання алгоритму,
потрібно виконати такі дії:
v для кожного кроку роботи комп’ютера вказати пристрої, на яких виконуватимуться
операції (дії), та за потреби визначити, якими інформаційними та керуючими входами цих
пристроїв надходитимуть відповідні дані та команди та з яких виходів цих пристроїв прийматимуться відповідні дані та команди;
v вказати для кожного кроку роботи комп’ютера та для кожного його пристрою, які
операції мають бути виконані в цих пристроях;
v для кожного кроку роботи комп’ютера та для кожного його пристрою задати елементи
даних, над якими виконуватимуться операції;
v вказати на початок та завершення виконання алгоритму.
Для вказівки на те, в яких конкретно пристроях комп’ютера виконуються певні операції та
якими інформаційними та керуючими входами цих пристроїв надходять відповідні дані та команди,
а також з яких виходів цих пристроїв приймаються відповідні дані та команди, на них необхідно
послатись. Для такого посилання використовують ідентифікатори. Відомо, що ідентифікатор – це
позначка компонента системи, надана йому з метою його подальшого розпізнавання, а ідентифікація – це закріплення за компонентами системи ідентифікаторів і/або розпізнавання шуканого
компонента системи шляхом порівняння його ідентифікатора із переліком закріплених ідентифікаторів компонентів системи. Тобто, для керування роботою комп’ютера відповідно до комп’ютерної
програми потрібно розробити систему ідентифікації пристроїв, що входять до його складу, яка
міститиме методи та способи ідентифікації пристроїв, їхніх входів і виходів. Причому ідентифікатори пристроїв комп’ютера та ідентифікатори їхніх входів і виходів мають входити до складу
компонентів комп’ютерної програми.
Для визначення того, який тип операції має бути виконаний в певному пристрої комп’ютера,
цю операцію потрібно якимось чином задати. Тобто, для забезпечення розпізнавання типів операцій
потрібно розробити систему їх ідентифікації, яка міститиме відповідні методи та способи ідентифікації типів операцій, які входять до системи операцій комп’ютера. Причому, так само як і
ідентифікатори пристроїв комп’ютера та ідентифікатори їхніх входів і виходів, ідентифікатори
типів операцій мають входити до складу компонентів комп’ютерної програми.
Аналогічно, для забезпечення розпізнавання елементів масивів вхідних або проміжних даних,
над якими виконують операції на певному кроці роботи комп’ютера, а також даних, які є результатами виконання операцій, що належать масиву кінцевих даних, потрібно розробити систему їх
ідентифікації, яка міститиме відповідні методи та способи ідентифікації. Відповідно, ідентифікатори елементів даних мають входити до складу компонентів комп’ютерної програми.
Для того, щоб вказати для кожного кроку роботи комп’ютера та для кожного його пристрою
типи операцій, які мають бути виконані в цих пристроях, використовують команди. Для
забезпечення розпізнавання команд, за вказівкою яких виконують операції на певному кроці роботи
комп’ютера, потрібно розробити систему їх ідентифікації, яка міститиме відповідні методи та
способи ідентифікації. Відповідно, ідентифікатори команд мають входити до складу компонентів
комп’ютерних засобів.
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І, своєю чергою, для розпізнавання ідентифікаторів, які забезпечують розпізнавання компонентів комп’ютерних засобів на кожному кроці його роботи, потрібно розробити систему їх ідентифікації, яка міститиме відповідні методи та способи ідентифікації. Відповідно, ідентифікатори
ідентифікаторів мають входити до складу компонентів комп’ютерних засобів.
Отже, до числа ідентифікаторів компонентів комп’ютерних засобів належать такі:
• ідентифікатори пристроїв комп’ютера та їхніх інформаційних та керуючих входів та виходів;
• ідентифікатори типів виконуваних операцій;
• ідентифікатори початкових, проміжних та кінцевих даних;
• ідентифікатори команд, які позначають типи виконуваних операцій над даними на
кожному кроці роботи комп’ютера;
• ідентифікатори ідентифікаторів компонентів комп’ютерних засобів, тобто пристроїв
комп’ютера, типів виконуваних операцій, елементів даних та команд.
4. Моделі обчислень та використовувані в них ідентифікатори
компонентів комп’ютерних засобів
В сучасних комп’ютерах залежно від реалізованої моделі обчислень в ролі наведених вище
типів ідентифікаторів компонентів комп’ютерних засобів використовують такі:
• адреса компонента комп’ютерних засобів у випадку використання моделі обчислень на
основі пам'яті з довільним доступом (моделі Джона фон Неймана), оскільки ця пам'ять є адресною і
забезпечує доступ за адресою до відповідної комірки на кожному кроці;
• мітка, ім’я або числове значення цифрового коду компонента комп’ютерних засобів у
випадку використання моделі обчислень на основі асоціативної пам'яті;
• позиція у відповідному масиві компонента комп’ютерних засобів у випадку використання
моделі обчислень на основі пам'яті із паралельним впорядкованим доступом до даних і команд.
Відповідно до цієї моделі обчислень, для ідентифікації кожної команди та кожного початкового,
проміжного і кінцевого елементів даних використовують їх індексацію у відповідних масивах,
зберігають їх на носії інформації (пам'яті) з паралельним безконфліктним доступом, впорядковують
їх у масивах відповідно до індексів та паралельно опрацьовують ці масиви [9].
• числове значення вмісту деякого вказівника на компонент комп’ютерних засобів у випадку
використання моделі обчислень на основі вказівника стека.
5. Класифікація ідентифікаторів компонентів комп’ютерних засобів
5.1. Класифікаційні ознаки ідентифікаторів компонентів комп’ютерних засобів
Існує кілька класифікаційних ознак, за якими можна розрізнити ідентифікатори компонентів
комп’ютерних засобів. Цими ознаками є такі:
v змінюються чи не змінюються ідентифікатори компонентів комп’ютерних засобів від
однієї програми до іншої;
v для ідентифікації одного чи кількох компонентів комп’ютерних засобів використовують ті
самі ідентифікатори;
v один чи кілька ідентифікаторів має один чи група компонентів комп’ютерних засобів.
Залежно від цих ознак поділимо ідентифікатори компонентів комп’ютерних засобів на такі типи:
v постійні або змінні;
v індивідуальні або групові;
v одиничні або множинні.
5.2. Постійні та змінні типи ідентифікаторів компонентів комп’ютерних засобів
Як вже було зазначено вище, залежно від того, змінюються чи не змінюються ідентифікатори
компонентів комп’ютерних засобів від однієї програми до іншої, можуть бути два типи ідентифікаторів: постійні та змінні.
Ідентифікація постійними ідентифікаторами − це закріплення за компонентом комп’ютерних
засобів ідентифікатора, який не змінюється від однієї програми до іншої (рис.1).
92

Рис. 1. Ідентифікація компонентів комп’ютерних
засобів постійними ідентифікаторами

Ідентифікація змінними ідентифікаторами − це закріплення за компонентом комп’ютерних
засобів ідентифікатора, який є тимчасовим (рис. 2).

Рис. 2. Ідентифікація компонентів комп’ютерних
засобів постійними ідентифікаторами

5.3. Індивідуальні та групові типи ідентифікаторів компонентів комп’ютерних засобів
Класифікація цього типу ідентифікаторів ґрунтується на тому, яке значення має певний
ідентифікатор у визначенні групової належності й індивідуальної тотожності.
Індивідуальний ідентифікатор – це ідентифікатор, який закріплюють лише за одним компонентом комп’ютерних засобів (рис. 3).

Рис. 3. Ідентифікація компонентів комп’ютерних
засобів індивідуальними ідентифікаторами

Груповий ідентифікатор – це ідентифікатор, який закріплюють за певною групою компонентів комп’ютерних засобів (рис. 4.).

Рис. 4. Ідентифікація компонентів комп’ютерних
засобів груповими ідентифікаторами

У процесі ідентифікації можуть виявитися одночасно потрібними обидва типи ідентифікаторів.
5.4. Одинична та множинна ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів
Ідентифікацію називають одиничною, якщо один чи група компонентів комп’ютерних засобів
мають один ідентифікатор.
Ідентифікацію називають множинною, якщо один чи група компонентів комп’ютерних
засобів мають кілька ідентифікаторів.
Одні і ті самі компоненти комп’ютерних засобів можуть одночасно ідентифікуватися різними
індивідуальними ідентифікаторами (рис. 5).

Рис. 5. Множинна ідентифікація компонентів комп’ютерних засобів
індивідуальними ідентифікаторами

Так само одні і ті самі компоненти комп’ютерних засобів можуть одночасно ідентифікуватися
різними груповими ідентифікаторами (рис. 6).

Рис. 6. Множинна ідентифікація компонентів комп’ютерних засобів груповими ідентифікаторами
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Більше того, одні і ті самі компоненти комп’ютерних засобів можуть одночасно ідентифікуватися як груповими, так і індивідуальними ідентифікаторами (рис. 7).

Рис. 7. Множинна ідентифікація компонентів комп’ютерних засобів індивідуальними
та груповими ідентифікаторами

6. Приклади використання та поєднання моделей обчислень
різнотипними ідентифікаторами компонентів комп’ютерних засобів
Постійними ідентифікаторами (рис. 1) ідентифікують компоненти комп’ютерних засобів, які
формують розробники комп’ютера, а не комп’ютерної програми. Це пристрої комп’ютера, їхні
інформаційні та керуючі входи та виходи, а також типи виконуваних у комп’ютері операцій, оскільки ці
компоненти комп’ютерних засобів у певному комп’ютері визначають під час його проектування та
використовуються різними програмами в як їхні компоненти з тими самими ідентифікаторами.
Змінними ідентифікаторами (рис. 2) ідентифікують початкові, проміжні та кінцеві дані,
ідентифікатори даних, команди, ідентифікатори команд та ідентифікатори ідентифікаторів
компонентів комп’ютерних засобів, оскільки ці компоненти комп’ютерних засобів визначають у
процесі формування програми та оскільки вони можуть змінюватися від однієї програми до іншої
або в тій самій програмі.
Групові ідентифікатори (рис. 4.) доцільно використовувати за потреби одночасного доступу
до груп компонентів комп’ютерних засобів. Наприклад, це одночасне зчитування з пам’яті
згрупованих у одну макрокоманду кількох команд, як це є в архітектурі комп’ютера з довгим
командним словом (VLIW), одночасне зчитування з пам’яті комплексних чисел тощо.
Множинна ідентифікація компонентів комп’ютерних засобів індивідуальними (рис. 5) та
груповими (рис. 6) ідентифікаторами, а також одночасно як індивідуальними, так і груповими
ідентифікаторами (рис. 7), передбачає поєднання у комп’ютері двох і більше моделей обчислень.
Так, ідентифікація компонентів комп’ютерних засобів, наприклад, елементів даних за
адресами їх зберігання та за їхніми мітками (рис. 8) передбачає одночасне закріплення за ними
адрес, за якими їх можна знайти у відповідному пристрої комп’ютера, та міток, які однозначно
ідентифікують ці компоненти та за якими їх можна розпізнати.

Рис. 8. Ідентифікація компонентів комп’ютерних засобів за адресами
їх зберігання та за їхніми мітками

Ідентифікація компонентів комп’ютерних засобів, наприклад, двох команд, за їхніми індексами (рис. 9) передбачає одночасне закріплення за ними обома того самого індексу, за яким їх можна
знайти у відповідному масиві команд.

Рис. 9. Ідентифікація двох компонентів комп’ютерних засобів
за їхніми індексами

Показаний підхід до поєднання моделей обчислень через спільне використання притаманних
різним моделям методів ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів дозволяє використати
переваги кожної моделі обчислень для певних типів обчислень. Технологічно використанню цього
підходу сприяє наявність руконфігуровних засобів у комп’ютерних системах, які дозволяють
переналаштовувати комп’ютер на відповідний тип архітектури. Тим самим відкриваються нові
шляхи покращення технічних характеристик комп’ютерних засобів.
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Висновки
Обґрунтована актуальність та важливість поєднання моделей обчислень через спільне
використання притаманних різним моделям методів ідентифікації компонентів комп’ютерних
засобів, та створення на їх основі нових типів архітектури комп’ютера.
Поставлена проблема розширення та класифікації методів ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів, а також проблема аналізу та розроблення методів поєднання моделей обчислень
через спільне використання притаманних різним моделям методів.
Сформовано перелік завдань, які потрібно вирішити для того, щоб задати порядок покрокового
виконання алгоритму в комп’ютері, та показано, що для їх вирішення до компонентів комп’ютерних
засобів, крім команд, які вказують типи виконуваних операцій над даними, потрібно включити такі
ідентифікатори: пристроїв комп’ютера та їхніх інформаційних та керуючих входів та виходів; типів
виконуваних операцій; початкових, проміжних та кінцевих даних; команд; ідентифікаторів пристроїв
комп’ютера, типів виконуваних операцій, елементів даних та команд. Тим самим визначено перелік
компонентів комп’ютерних засобів.
Подано означення методу ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів як сукупності
основних принципів позначення компонентів комп’ютерних засобів з метою забезпечення їх впорядкування у послідовності, які готові для подання на опрацювання відповідно до порядку виконання
алгоритму.
Описано використовувані в сучасних комп’ютерах моделі обчислень та використовувані в
них ідентифікатори компонентів комп’ютерних засобів.
Визначено класифікаційні ознаки, за якими розрізняють ідентифікатори компонентів комп’ютерних засобів, та на їх основі класифіковано їх поділом на такі типи: постійні або змінні;
індивідуальні або групові; одиничні або множинні.
Розроблено засади виконання ідентифікації компонентів комп’ютерних засобів названими
типами ідентифікаторів та наведено приклади використання та поєднання різнотипних ідентифікаторів
компонентів комп’ютерних засобів у моделях обчислень.
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МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛІВ НА ЗОБРАЖЕННІ
НА ОСНОВІ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
© Парамуд Я. С., Яркун В. І., 2018
Розроблено метод розпізнавання тексту − рукописного чи друкованого − на
зображенні. Метод грунтується на емпіричному опрацюванні зображень у статистичних
моделях машинного навчання та функціонування. Він забезпечує ефективне розв’язання
задач двох класів: виявлення тексту на зображенні та розпізнавання тексту. Розроблено
алгоритмічні підходи, що об’єднують ці два класи задач. Алгоритмічно-програмні засоби
створено та протестовано для операційної системи iOS 11.0 та нових пристроїв компанії
Apple – iPhone, iPad, які підтримують цю операційну систему. Емпірично встановлено, що
запропонований метод та розроблені засоби можуть бути застосовані у нових пристроях
компанії Apple: iPhone, iPad, які підтримують основні особливості операційної системи iOS.
Ключові слова: розпізнавання символів, зображення, згорткова нейронна мережа,
машинне навчання.
Y. Paramud, V. Yarkun
Lviv Polytechnic National University,
Computer Engineering Department

METHOD OF IMAGE SYMBOL RECOGNITION
ON THE BASIS OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
© Paramud Y., Yarkun V, 2018
In this article, a system of handwritten or printed text recognition in the image has been
developed. Empirical methods of image processing and statistical models of machine learning and
simulation are being developed in two directions: the detection of text on the image and the
recognition of the text. Thus, in this paper, algorithmic software tools that combine these two areas
in the software created for the operating system iOS 11.0 or later for devices of the company Apple –
iPhone, iPad that support this operating system are developed.
Key words: character recognition, image, convolutional neural network, machine learning.
Вступ
Дослідники, які займаються виявленням та розпізнаванням тексту на зображенні та відео,
намагаються розвинути комп’ютерну систему з можливістю автоматично зчитувати текстовий
вміст із зображень чи відео зі складним фоном. Загальна комп’ютерна система розпізнавання тексту
повинна давати відповіді на два питання: “де знаходиться текст на зображенні?” і “що цей текст
означає?” Інакше кажучи, використовуючи таку систему, текст повинен бути автоматично
виявлений і кожен символ може бути розпізнаний.
Безупинне вивчення та вдосконалення виявлення і розпізнавання тексту мотивується
сучасним станом та широкою областю застосування цифрового мультимедіа. Сьогодні все більше
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візуальної та аудіоінформації збирають, зберігають, доставляють та керують нею у цифрових
формах. Використання пристроїв мультимедіа, а саме смартфонів, які сьогодні дуже поширені у
повсякденному житті, призводить до появи нових викликів та до керування великими мультимедійними базами даних. Можливість розпізнавання передбачає схожість однотипних об'єктів.
Незважаючи на те, що всі предмети і ситуації унікальні в строгому сенсі, між деякими з них завжди
можна знайти схожість за тією або іншою ознакою. Звідси виникає поняття класифікації − розбиття
всієї множини об'єктів на непересічні підмножини − класи, елементи яких мають деякі схожі
властивості, що відрізняють їх від елементів інших класів.
Окреслення проблеми
Розроблення методів машинного розпізнавання дає змогу розширити коло виконуваних
комп'ютерами завдань і зробити машинну переробку інформації більш інтелектуальною. Прикладами сфер застосування розпізнавання можуть слугувати системи розпізнавання тексту, машинний
зір, розпізнавання мови, відбитків пальців та інше. Незважаючи на те, що деякі з цих завдань
вирішує людина на підсвідомому рівні з великою швидкістю, сьгодні ще не створено комп'ютерних
програм, які вирішують їх у настільки ж загальному вигляді. Існуючі системи призначені для
роботи лише в спеціальних випадках зі строго обмеженою сферою застосування. Тому створення
програмних засобів для розпізнавання рукописного тексту та дослідження цієї області є
актуальним.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Через те, що вартість обробки зображень чи відео доволі висока та вимагає значних затрат з
боку процесора, більшість мобільних додатків залежать від даних, інтерпретованих у цифровому
вигляді. Дані повинні бути проструктуровані, щоб вони могли бути легко опрацьовані
комп’ютером. Також важливо, щоб дані були релевантні та доступні для пошуку, наприклад, у
текстовому форматі. Щоб автоматично чи інтерактивно отримувати такі дані, необхідно виконувати
пошук за мультимедійними базами даних, використовуючи описові функції (особливості), які
стосуються об’єкта дослідження: фотографій, відео тощо [3, 4].
Особливості, такі як колір, текстура, форма, рух, макет, можна отримати під час обробки на
низькому рівні, використовуючи технології комп’ютерного бачення. Різновиди особливостей, які
стосуються кольору, використовують як атомні блоки для пошуку зображень та відео, наприклад,
домінуючий колір, регіональна чи глобальна гістограма, вектори усередненого кольору та власне
зображення. Особливості текстури, такі як гістограми орієнтації краю, параметри випадкових полів
Маркова, коефіцієнти перетворення вейвлет та Фур’є, локальні бінарні шаблони також широко
використовуються для індексування природних образів.
Особливості форми переважно використовують в задачах пошуку та моделювання об’єктів.
Типовими особливостями форми є область накладання, параметри перетворення Хафа, елементарні
дескриптори, вимірювання зміни кривизни простору, дескриптори Фур’є та кути країв. Особливості
руху під час обробки на низькому рівні містять величину руху та похідні. Особливостями макета
можуть бути особливості просторових вимірювань у зображеннях або в кадрах відео.
Особливості низькорівневої обробки можна легко отримати, проте це не дасть чіткого
уявлення про те, що власне присутнє на зображенні. Для отримання більш описових функцій
особливості низькорівневої обробки переважно зливаються в більш інформативні об’єкти та події,
наприклад, текст, людське обличчя, велосипед, будинок, небо, хмари, сонце, пляж тощо. Виявлення
та розпізнавання об’єктів високого рівня привертає все більше уваги науковців. Наприклад, різні
способи виявлення та розпізнавання обличчя були відомі протягом багатьох років і демонструють
доволі вагомі результати.
Незважаючи на це, розпізнавання інших об’єктів, зокрема тексту, залишається актуальною
проблемою і сьогодні [4−6].
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Існує два види тексту на зображеннях: текст сцени та накладений текст. Текст сцени – це ті
текстові рядки, які написані на деяких об’єктах у зображеннях. Вони, як правило, мають великі
розміри, але можуть мати оклюзії, різні вирівнювання та рухи. Накладений текст не має оклюзій, як
правило, є малого розміру та релевантний до відповідного зображення.
Мета статті
Метою цієї роботи є розроблення та дослідження алгоритмічно-програмних засобів розпізнавання тексту із використанням згорткової нейронної мережі (CNN). Текст для розпізнавання може
бути як писаний, так і друкований. Розробити програмне забезпечення для реалізації та демонстрації цих засобів розпізнавання тексту.
Основний матеріал дослідження
Для побудови алгоритмічно-програмних засобів розпізнавання рукописного тексту слід
поділити роботу системи на чотири етапи.
Спочатку система повинна виконати задачу виявлення тексту на зображенні, де результатом
можуть бути певні координати тексту чи символів на зображенні. Наступним етапом буде обробка
зображення. На цій стадії роботи системи можна виконувати нарізку символів із зображення для
подачі на розпізнавання. Останніми етапами є виділення ключових особливостей, які будуть
використовуватись на момент розпізнавання символів, та власне розпізнавання символів [1−4].
На рис. 1 зображено основні засоби для побудови системи розпізнавання рукописного тексту,
де на вході система отримуватиме певне зображення, а на виході демонструватиме результат
оцифрованого документа.
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зображення

Засоби виявлення
символів на
зображенні

Засоби
препроцесингу

Засоби керування
потоками

Засиби виділення
ключових
особливостей

Засоби розпізнавання
символів на основі
виділених особливостей

Еталонні описи
символів

Вивід
результатів

Рис. 1. Структура побудови алгоритмічно-програмних засобів розпізнавання
рукописних текстів

Перш ніж почати розробляти систему, слід скласти план роботи та побудови системи, що,
своєю чергою, допоможе зрозуміти суть поставленої задачі. Якщо в етапах розроблення будуть
присутні певні незалежні завдання, то їх можна легко побачити та розділити роботу, що
пришвидшить реалізацію системи.
На рис. 2 зображено загальну структурну схему етапів розроблення системи розпізнавання
рукописного тексту. Спочатку слід реалізувати модуль виявлення тексту, використовуючи
фреймворк Vision. Після цього реалізують логіку нарізки символів, використовуючи вихідні дані з
Vision.
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Реалізація модуля
виявлення тексту

Тренування моделі

Реалізація логіки
нарізки символів

Експортування
натренованої моделі в
mlmodel

Реалізація моделі
розпізнавання
рукописного тексту

Підключення моделі з
розширенням .mlmodel
до проекту

Пошук набору даних
для тренування та
додавання їх до моделі

Реалізація загальної
бізнес-логіки для
об’єднання всіх
модулів ти виведення
результатів

Рис. 2. Структурна схема етапів реалізації системи

Потім реалізують модель розпізнавання рукописного тексту, яку розроблено мовою Python з використанням бібліотеки tensorflow. Також важливим етапом є пошук даних для тренування, бо у
випадку їх відсутності система не працюватиме – неможливо натренувати нейронну мережу без
прикладів. Потім відбувається безпосереднє тренування мережі та експортування натренованої моделі у
формат .mlmodel. Після цього можна підключати цю модель до проекту та використовувати для розпізнавання нових вхідних символів. Останній, але не менш важливий етап – це реалізація загальної логіки
програми, яка об’єднуватиме всі програмні модулі та виводитиме результат розпізнавання користувачу.
Першим етапом розроблення системи є реалізація модуля виявлення рукописного тексту. Для
цього варто спочатку підключити фреймворк Vision та імпортувати його у відповідний клас-модуль,
який відповідатиме за виявлення тексту. Після чого можна почати розроблення самого модуля.
Спочатку слід створити запит (request) для відправки його на обробку у Vision – так, як це
відображено у підпрограмі 1:
lazy var textDetectionRequest: VNDetectTextRectanglesRequest = {
let request = VNDetectTextRectanglesRequest(completionHandler:
self.handleTextDetectionCompletion)
request.reportCharacterBoxes = true
return request
}()
Запит відповідає типу даних VNDetectTextRectanglesRequest, що дає фреймворку зрозуміти,
що робота полягатиме у виявленні тексту на зображенні.
Тіло функції handleTextDetectionCompletion відображено у підпрограмі 2:
func handleTextDetectionCompletion(request: VNRequest, error: Error?) {
guard let observetions = request.results as? [VNTextObservation] else {
fatalError("unexpected result type from VNDetectTextRectanglesRequest")
}
self.process(observations: observetions)
}
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Функція handleTextDetectionCompletion відповідає за обробку відповіді від фреймворку
Vision, який повертає результати типу VNTextObservation, що містять координати розташування
символів на зображенні. Запускає обробку зображення функція processImage(), яку відображено у
підпрограмі 3:
func processImage() {
guard let ciImage = CIImage(image: image) else { return }
let
handler
=
VNImageRequestHandler(ciImage:
ciImage,
orientation:
image.convertToCGOrientation())
guard let _ = try? handler.perform([textDetectionRequest]) else {
print("Handle request error")
return
}
}
Спочатку функція конвертує зображення у тип даних CIImage для покращення результатів
обробки зображення, що було виявлено експериментально. Після цього створюється обробник
запитів (handler), який запускає раніше створений запит на обробку із вхідним зображенням, яке
слід опрацювати. Після успішного виконання запиту відбудеться виклик функції
handleTextDetectionCompletion по зворотньому зв’язку. Ця функція повинна обробити відповідь
раніше викликаного запиту, тому буде виконуватись підпрограма 4:
private func process(observations: [VNTextObservation]) {
characters.removeAll()
let imageRect = CGRect(origin: .zero, size: image.size)
var rectsToCrop: [CGRect] = []
for observation in observations {
guard let characterBox = observation.characterBoxes else { return }
for character in characterBox {
let transformedRect = character.boundingBox.transform(to: imageRect)
rectsToCrop.append(transformedRect)
}
}
DispatchQueue.main.async {
self.cropCharacters(using: rectsToCrop)
self.completion?()
}
}
У відповідь на запит буде отримано координати та розміри символів, які можна передати на
подальшу обробку, що відбувається на наступному етапі – нарізка символів. Головну функцію
нарізки символів виконує підпрограма 5:
func crop(to rect: CGRect) -> UIImage? {
UIGraphicsBeginImageContextWithOptions(rect.size, false, self.scale)
let origin = CGPoint(x: rect.origin.x * CGFloat(-1), y: rect.origin.y * CGFloat(-1))
self.draw(at: origin)
let result = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext()
UIGraphicsEndImageContext();
return result
}
Наступним є етап створення моделі для розпізнавання нейронної мережі. Основою цього
етапу є створення функції тренування (train), яка зберігатиме натреновану модель як готовий
продукт для подальшого використання. Функцію тренування знаходять за посиланням.
Для побудови та тренування моделі використовують бібліотеку tensorflow. Отже, згорткова
нейронна мережа складатиметься з трьох згорткових шарів, де на 1 шарі кількість фільтрів буде 32, на
100

другому 64, на третьому 128. Величина кроку під час операції згортки дорівнює 2 на кожному з цих
шарів. Як функцію активації використано функцію ReLU [6, 7]. Одним з найважливіших етапів є пошук
даних для тренування мережі. В цьому випадку використано дані з ресурсів NIST [8]. Для тренування
обрано 1000 екземплярів для кожного символу, для валідації – 100.
Коли модель створено і отримано всі дані для тренування мережі, починається етап тренування.
Тренування відбувалось на комп’ютері MacBookPro (13-inch, Mid 2014), характеристики якого:
Processor: 2,6 GHz Intel Core i5
Memory: 8 GB 1600 MHz DDR3
Graphics: Intel Iris 1536 MB
Операційна система – macOS High Sierra (Version 10.13.4).
Для спостереження графіка тренувань використано сервіс tensorboard, в якому можна
спостерігати за процесом, точністю та перехресною ентропією. Крок ітерації тренування – 1600.
Тренування тривало 49 хвилин, максимальна точність, якої досягнуто, була 92 % під час тренування
і 78 % під час перевірки.
Для опису роботи системи створено UML діаграми, які демонструють можливі випадки та роботу
головних процесів реалізованого програмного забезпечення. Діаграму прецедентів зображено на рис. 3.
Фотографування документу
<<extend>>

Завантаження зображення з
галереї
<<include>>

Вибір документу для
розпізнавання тексту

Виконання запиту на
розпізнавання тексту

Редагування результату
розпізнавання

Збереження оцифрованого
документу
Виконання форматування документу у
необхідні розширення
<<include>>

Відсилання по електронній пошті
оцифрованого документу

Рис. 3. Діаграма прецедентів

Користувач спочатку повинен вибрати зображення документа, який потрібно розпізнати. Він
це може зробити, завантаживши існуюче зображення з галереї або сфотографувати і тоді завантажити його.
Після цього користувач виконує запит на розпізнавання, натиснувши на кнопку початку обробки,
таким чином розпочинаючи процес розпізнавання. Коли процес розпізнавання завершився, користувач
буде бачити на екрані смартфону оцифрований текст документа. Цей текст відображатиметься в
інтерактивному вікні, дозволяючи користувачу його редагувати за необхідності.
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Після завершення процесів розпізнавання та редагування користувач може зберегти оцифрований
документ або відіслати його електронною поштою, за потреби форматуючи його у необхідний формат.
Детальні кроки виконання програми можна побачити на рис. 4, де зображено діаграму послідовності
системи.

Користувач

Додаток

Галерея

Vision

Модель
розпізнавання

Отримати зображення

alt

Завантажити з ображення

Сфотографувати документ

Виконати запит на розпізнавання

Отримати координати та розміри символів

Нарізка
символів

Виконати запит на
розпізнавання кожного
нарізаного символу
loop
Класи фікація си волу

Редагувати текст

Відправити оцифрований документ

Рис. 4. Діаграма послідовності
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За діаграмою послідовностей можна зрозуміти взаємодію об’єктів, впорядкованих за часом.
Користувач спочатку має обрати документ для розпізнавання; він це може зробити, обравши
зображення з галереї або сфотографувавши його. Після цього користувач зобов’язаний дати команду
старту роботи додатка над зображенням. Додаток звертається до фреймворку Vision для отримання
координат та розміру символів на зображенні, після чого додаток виконує нарізку символів.
Результатом нарізки буде масив зображень, які треба розпізнати; для цього, використовуючи фреймворк
Vision, формують запит для звернення до моделі розпізнавання символів, яка на вхід отримуватиме по
одному символу і класифікувати його; цей процес буде циклічним, поки всі символи масиву не
пройдуть класифікацію. Після розпізнавання користувач вже зможе побачити оцифрований документ і
його відредагувати і за необхідності відправити комусь електронною поштою.
MainViewControllerPresentable

UIImagePickerController

-updateUI(with text: String?)
-delegate
-imagePickerController(_ picker:
UIImagePickerController,
didFinishPickingMediaWithInfo info: [String : Any])
-imagePickerControllerDidCancel(_ picker:
UIImagePickerController)

subscribe

MainViewController
-presenter: MainViewPresenterProtocol
-imagePickerController:UIImagePickerController
-viewDidLoad()
-loadImageAction(_ sender: UIBarButtonItem)
-recognizeAction(_ sender: UIBarButtonItem)
-updateUI(with text: String?)
-imagePickerController(_ picker: UIImagePickerController,
didFinishPickingMediaWithInfo info: [String : Any])
-imagePickerControllerDidCancel(_ picker:
UIImagePickerController)
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MainViewPresenterProtocol
-imageToProcess: UIImage?
-process()
subscribe

MainViewPresenter
-presentable: MainViewControllerPresentable?
-textDetectionModel: TextDetectionModel?
-textRecognitionModel: TextRecognitionModel?
-imageToProcess: UIImage?
-characters: [UIImage]
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-textDetectionProcess()
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TextDetectionModel
TextRecognitionModel
+shared: TextDetectionModel
-image: UIImage
-characters: [UIImage]
-completion:(() -> Void)?
-textDetectionRequest: VNDetectTextRectanglesRequest
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-handleTextDetectionCompletion(request: VNRequest, error: Error?)
-processImage()
-process(observations: [VNTextObservation])
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+shared: TextRecognitionModel
-characters: [UIImage]
-completion:(() -> Void)?
-requests: [VNRequest]
+init()
-handleTextRecognitionCompletion(request: VNRequest, error: Error?)
-processCharacters()
-setupModel()

Рис. 5. Діаграми класів

На рис. 5 зображено діаграму класів, де можна побачити архітектуру програмного додатка та
зв’язки між різними компонентами. Робота системи починається з класу MainViewController, який
підписується на протокол MainViewControllerPresentable. Через цей протокол MainViewPresenter
зможе отримати доступ до певного функціоналу MainViewController. Також MainViewController є
делегатом класу UIImagePickerController, який використовується для доступу до галереї та вибору
зображення на розпізнавання. MainViewControllerє композитом для MainViewPresenter. Якщо він
знищиться і не існуватиме, то так само знищиться і MainViewPresenter. MainViewPresenter
підписується на протокол MainViewPresenterProtocol для того, щоб MainViewController мав доступ
до певного функціоналу MainViewPresenter. MainViewPresenter агрегує функціонал на виявлення та
розпізнавання тексту у два модулі: TextDetectionModel та TextRecognitionModel. TextDetectionModel
відповідає за виявлення тексту на зображенні, використовуючи фреймворк Vision, та нарізку
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символів. TextRecognitionModel виконує розпізнавання символів, використовуючи натреновану
модель, та повертає результати класифікації символів.
Архітектура, зображена на рис. 5, називається MVP, де можна виділити клас Model, який
реалізовує певну логіку роботи програми, View, яка відображає користувачу результати роботи
класу Model, Presenter, який використовується як комунікатор між попередніми двома компонентами.
Експериментально досліджували алгоритмічно-програмні засоби у два етапи. Спочатку
тестували виявлення тексту на зображенні та нарізку символів. Другий етап – це тестування моделі
розпізнавання, яке відбувалось у середовищі програмування мови Python. Отже, спочатку тестують
виявлення тексту. Для цього створено мобільний додаток мовою програмування Swift у середовищі
Xcode для операційної системи iOS 11.0.

а

б

Рис. 6. Галерея зображень

Для початку тестування необхідно вибрати зображення − для цього натискають на кнопку
Load Image. При натисканні кнопки Load Image відкриється галерея зображень телефону (для
тестування було вибрано рукописний англійський алфавіт, рис. 6, а). Після вибору зображення буде
знову відкрито головне вікно додатка. Для початку роботи над зображенням слід натиснути на
кнопку Detect characters.
На рис. 6, б продемонстровано результат нарізки символів із зображення. Наступним етапом
тестування буде тестування моделі розпізнавання. Модель розпізнавання тестують у середовищі
програмування мови Python. Тому спочатку необхідно відкрити у терміналі вікно для виконання
команд мовою Python – це можна зробити ввівши команду python або python3. Після цього
тестування супроводжуватимуть такі команди:
>>>import coremltools
>>>import numpy as np
>>>model=coremltools.models.MLModel('/Users/AdamFox/Desktop/Models/Recognition_model.m
lmodel')
>>> from PIL import Image
>>>im=Image.open('Users/AdamFox/Projects/ScienceWork/TeRec_Python/Dataset/A/hsf_7/hsf_7_
00067.png')
>>>pred = model.predict({'input__input__0': im})
>>>pred = pred['logits__0']
>>> np.flip(np.argsort(pred), 0)
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Результат відображає масив посортованих індексів, де кожному індексу відповідає певний
символ. Індекси 0−9 відповідають цифрам, які дорівнюють цим індексам, індекси 10−35
відповідають великим буквам англійського алфавіту у відповідному порядку, індекси 36−61 –
маленьким буквам англійського алфавіту відповідно. Для тестування було використано зображення
з великою буквою «А», перший елемент масиву дорівнює 10, що є коректним індексом, який
відповідає цій букві.
Для ще однієї перевірки було введено такі команди:
>>>im=Image.open('Users/AdamFox/Projects/ScienceWork/TeRec_Python/Dataset/B/hsf_1/hsf_1_
00002.png')
>>>pred = model.predict({'input__input__0': im})
>>>pred = pred['logits__0']
>>> np.flip(np.argsort(pred), 0)
Результатом буде знову масив, але з першим елементом 11. Цей індекс відповідає букві «В»,
яка відправлялась на розпізнавання, отже, результат є коректним.
Висновки
Проаналізовано існуючі проблеми створення систем розпізнавання символів на зображенні.
Розроблено метод розпізнавання тексту – рукописного чи друкованого – на зображенні із
використанням згорткової нейронної мережі. Продемонстровано ефективне розв’язання задач двох
класів: виявлення тексту на зображенні та розпізнавання тексту. Розроблено алгоритмічні підходи,
що об’єднують ці два класи задач. Для опису роботи системи створено UML – діаграми, які
демонструють можливі випадки та роботу головних процесів реалізованого програмного
забезпечення.
Ці засоби розпізнавання використовують локально на мобільному пристрої, що при цьому їх
виділяє серед аналогів, оскільки цей підхід не вимагає підключення пристрою до мережі Інтернет та
виконання завдання розпізнавання, використовуючи мережу. Це також збільшить швидкодію, тому
що затримки, які виникають при виконанні запитів через мережу, будуть відсутні.
Алгоритмічно-програмні засоби створено та протестовано для операційної системи iOS 11.0
та нових пристроїв компанії Apple – iPhone, iPad, що підтримують цю операційну систему.
Досягнуто 94 % середньої статистичної точності у розпізнаванні. Емпірично встановлено, що
запропонований метод та розроблені засоби можуть бути застосовані у нових пристроях компанії
Apple: iPhone, iPad, які підтримують основні особливості операційної системи iOS.
1. Paramud Y., Yarkun V. Algorithmic and software means of handwritten symbol recognition //
Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic” “Computer Systems and Networks” No 881, Lviv,
Ukraine. 2017. – P. 98–106. 2. Yarkun V., Paramud Y. Algorithmic and software synchronization of
information exchange // Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic” “Computer Systems and
Networks” No 857, Lviv, Ukraine. 2016. – P.111–118. 3. Datong Chen, Jean-Marc Odobez, Herve
Bourlard. Text detection and recognition in images and video frames // Pattern Recognition journal, 2003.
– P. 595–608. 4. Convolutional Neural Network [Electronic resource]/ Stanford. – Access mode:
http://ufldl.stanford.edu/tutorial /supervised/ConvolutionalNeuralNetwork/. 5. Convolutional networks
[Electronic
resource]/
Stanford.
–
Access
mode:
http://cs231n.github.io/convolutionalnetworks/#overview.
6.
Сoreml
[Electronic
resource]/
Apple.
–
Access
mode:
https://developer.apple.com/documentation/coreml. 7. Bachelor’s degree dissertation [Electronic resource]/
Github. – Access mode: https://github.com/VitaliyYarkun/Bachelor-s-degree-dissertation. 8. NIST. American
national standard for information systems – data format for the interchange of fingerprint, facial, and, scar
mark and tattoo (smt) information, ansi-itl 1-2000 (nist special publication 500–245), September 2000.
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КОМП’ЮТЕРНА ПЕРЕВІРКА ПРИПУЩЕННЯ ГАО,
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Виконано комп’ютерні обчислення в середовищі Maple для перевірки припущення
Гао у випадку скінченних полів характеристики 2, 3, 5 та наведено відповідні результати.
Якщо це припущення справедливе, то можна явно збудувати в цих полях за поліноміальний час елементи великого мультиплікативного порядку, що використовуються в криптографії (протокол Діффі−Хелмана, криптосистема Ель-Гамаля з відкритим ключем, цифровий підпис Ель-Гамаля).
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COMPUTER VERIFICATION OF GAO ASSUMPTION,
RELATED WITH OBTAINING OF HIGH ORDER ELEMENTS
IN FINITE FIELDS
© Popovych B., 2018
We have performed computer calculations in Maple environment for verification of Gao
assumption for finite fields of characteristic 2, 3, 5 and presented correspondent results. If the
assumption is true, then it is possible to construct explicitly in these fields in polynomial time
elements of high multiplicative order that are used in cryptography (Diffie-Hellman protocol,
El-Gamal public key cryptosystem, El-Gamal digital signature).
Key words: cryptographic information protection, finite field, multiplicative order
Вступ
Забезпечення конфіденційності, цілісності та автентичності інформації, криптографічний
захист інформаційних зв’язків між компонентами сучасних комп’ютерних систем є актуальною
задачею. У роботі розглянемо один з аспектів захисту інформації, пов'язаний з використанням
певних алгебраїчних структур, які називають скінченними полями, або полями Галуа [5, 6].
Окреслення проблеми
Скінченне поле з q елементів позначаємо через Fq , а через F n − розширення поля Fq
q
степеня n . Твірні мультиплікативної групи Fq*n

називають примітивними елементами. Далі

використано такі позначення: m – найближче більше ціле число до величини log q n , l = q m
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найменший степінь q ,що більший або дорівнює n , d = 2m , t – найближче менше ціле число до
величини log d n .
Відкрите питання: знайти ефективний алгоритм побудови примітивних елементів у скінченних полях. Алгоритм ефективний, якщо він поліноміальний, тобто час його виконання дорівнює

log(q n ) O (1) арифметичних операцій у F

qn

. Сьогодні задача ефективної побудови примітивного

елемента заданого скінченного поля є обчислювально важкою [6]. Тому розглядають менш
претензійне питання: збудувати елемент доказово великого мультиплікативного порядку.
Визначення Гао [4]: під елементами “великого порядку” в F n розуміємо елементи, мультиплікаq

тивні порядки яких повинні бути більші від будь-якого полінома від log(q n ) , де q n прямує до
нескінченності. У цьому випадку не вимагається обчислити точний порядок елемента: достатньо
отримати нижню оцінку для порядку.
Області застосування елементів великого порядку в скінченних полях є такими [5, 6]:
криптографія (протокол Діффі−Хелмана, криптосистема Ель-Гамаля з відкритим ключем, цифровий
підпис Ель-Гамаля); завадостійке кодування (зокрема, при побудові БЧХ-кодів); генератори псевдовипадкових чисел (різні степені елемента великого порядку можна розглядати як послідовність
псевдовипадкових чисел); доведення простоти чисел [1]. Застосування елементів великого
мультиплікативного порядку в криптографії ґрунтується на так званій задачі дискретного
логарифмування в будь-якій скінченній циклічній групі.
Питання побудови елементів великого мультиплікативного порядку розглядають як для
загальних [3, 4, 10], так і для часткових [2, 8, 9 ] випадків скінченних полів.
Завдання дослідження
Гао [4] дав алгоритм побудови елементів великого порядку для загальних розширень F n
q
скінченних полів Fq . Вказаний підхід ґрунтується на запропонованому ним, але ще не доведеному
припущенні.
Припущення. Для довільного натурального числа n існує поліном g ( x) ∈ Fq [ x] степеня
щонайбільше d = 2m такий, що x n − g (x ) має нерозкладний дільник f (x) степеня n .
Наведене припущення перевірене в [4] для q = 2 та n ≤ 300 . Як бачимо, відомі обчислювальні
дані підтверджують припущення лише для скінченних полів характеристики два, а для характеристики,
більшої, ніж два, такі дані в літературі не наведені. Можливим поясненням є те, що для полів
характеристики два доступні детальні таблиці нерозкладних над такими полями поліномів.
Отже, припущення Гао має слабке обчислювальне підкріплення. Завданням роботи є аналіз
суттєвих моментів підходу Гао та виконання комп’ютерних обчислень, які підтвердили б
справедливість згаданого припущення для значно більшої кількості випадків.
Розв’язання задачі
Проаналізуємо суттєві моменти підходу Гао. Схематично його проілюстровано на рис. 1.
Центральним елементом у цій схемі є елемент розширеного поля, що дорівнює x . Щоб конкретно
задати скінченне поле з q n елементів крім q та n , слід задати нерозкладний над Fq поліном f (x )
степеня n . Відомо [5, 6], що його вибір неоднозначний. Власне підхід Гао полягає в наступному:
вибрати поліном f (x ) так, щоб він ділив „зручний” поліном x l − g (x) . Чи можна це завжди зробити,
залишається на сьогодні відкритим питанням. Щоб вибрати поліном f (x ) , слід отримати й поліном

g (x) .
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Рис. 1. Утворення різних степенів елемента x за методом Гао

Неважко показати, використовуючи властивості елементів поля F n , що для будь-якого
q

s

полінома H ( x) = ∑ hi x i з коефіцієнтами з поля Fq справедлива рівність ( H ( x))n = H ( g ( x)) .
i =0

За цією рівністю утворюємо з елемента x = g (0 ) ( x) піднесенням до степеня l елемент

g ( x ) = g (1) ( x ) . Потім утворюємо з останнього піднесенням до степеня l елемент g ( g ( x)) = g ( 2 ) ( x ) .
Продовжуючи, отримуємо нескінченну послідовність елементів g (i ) ( x), i = 0,1,... . У праці [4] доведено,
що всі елементи цієї послідовності є мультиплікативно незалежними. З них беремо лише перші k , де k
задовольняє умову d k < n . Виконання останньої умови необхідне, бо з перших k елементів
утворюємо усі можливі добутки степеня, меншого за n . Оскільки кільце Fq [x ] має однозначний
розклад на прості множники, то всі утворені добутки різні, а отже, вони різні й за модулем полінома
f (x ) , тобто в полі Fq n . Очевидно, що всі вони є степенями елемента x . Залишається оцінити їх
кількість. Це відома комбінаторна задача знаходження кількості розв’язків лінійного діофантового
рівняння. Найкраще відому сьогодні нижню межу для кількості розв’язків наведено в [7]. Її

 n + t − 1 t −1 1
∏ i для побудови елементів великого порядку отримано в [10]. Слабшу (але
 t
 i =0 d

модифікацію 

більш явну) оцінку

n

logq n 1
−
4 logq d 2

наведено в праці [4].
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Можна зробити висновок, що ключовим моментом у підході Гао є виконання припущення
про існування відповідного полінома g (x) . Тому перевірка припущення Гао для скінченних полів
різних характеристик (а не тільки характеристики, що дорівнює 2) є важливою.
Для перевірки нами виконано обчислення як для скінченних полів характеристики 2 (для
q = 2 та 300 < n ≤ 525 ), так і більшої характеристики (для q = 3 та n ≤ 300 , для q = 5 та

n ≤ 100 ). Гіпотеза Гао підтверджена і для цих випадків. Деякі з отриманих результатів наведено в
таблиці (можна порівняти з табл. 1 з праці [4]).

Поліном g ( x ) ∈ Fq [ x ] (q=2,3,5) найменшого степеня такий,
що xl − g ( x ) має нерозкладний дільник степеня n
q
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

n
301
314
325
337
349
356
361
365
370
389
400
403
411
412
413
414
415
416
470
471
472
473
474
501
510
517
525

l
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
210
210

g(x)
x10+x9+x8+x7+x6+x2+1
x9+x7+x6+x5+x3+x2+x+1
x7+x5+x3+1
x8+x7+x5+x3+x2+1
x7+x6+x4+x+1
x9+x7+x6+x4+x3+x2+1
x6+x4+x2+x+1
x9+x7+x6+x5+x3+1
x9+x6+x5+x4+x3+1
x8+x4+x3+x2+1
x9+x8+x6+x5+x4+x+1
x10+x9+x+1
x11+x10+x9+x8+x5+x3+x2+x+1
x7+x5+x3+x2+x+1
x9+x7+x+1
x8+x6+x5+x4+1
x5+x3+x2+x+1
x7+x6+1
x10+x8+x6+x5+x4+x2+1
x7+x6+x5+x3+1
x9+x7+x5+x4+x3+x2+x+1
x10+x5+x3+x+1
x10+x7+x3+x2+x+1
x10+x6+x3+x+1
x8+x6+x4+x3+x2+x+1
x11+x8+x7+x6+x5+x4+x3+x+1
x7+x3+x2+1

q
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

n
111
112
113
114
210
261
273
281
287
295
296
297
298
300
11
16
19
22
25
37
49
63
80
87
93
97
100

l
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53

g(x)
x6+2x2+x+2
x4+x3+2x+1
x5+x4+2x3+2x+1
2x5+x3+x+1
x7+x4+2x3+2
x7+x6+x5+x4+x3+x2+2x+1
x5+x3+x2+x+1
x4+x2+2x+1
x5+x3+x2+1
x5+1
2x5+x2+2
x7+2x5+x2+2
2x7+x4+x3+x2+1
x6+x4+x3+2x2+1
x2+3
x3+2x+2
x3+1
x2+x+1
2x3+2x+1
x3+4x+1
x4+x2+1
x5+2x3+x+2
x3+1
x5+x4+2x+3
2x3+4x+1
x4+3x2+4x+3
x5+x4+2x2+3

Зокрема, з таблиці видно, що для випадку q=p=2, n=525 маємо l=210=1024 та xl−g(x)=
=x1024−(x7+x3+x2+1). Многочлен xl−g(x) розкладається на множники степеня 525, 51, 448. Множник
f(x) степеня 525 має 252 ненульові коефіцієнти. Елемент x є елементом великого порядку в
скінченному полі F2[x]/(f(x)) із 2525 елементів.
Для q=p=3, n=298 маємо l=36=729, xl−g(x)=x729−(2x7+x4+x3+x2+1). Многочлен xl−g(x) розкладається на множники степеня 10, 310, 298, 22, 25, 4, 60. Множник f(x) степеня 298 має 190
ненульових коефіцієнтів. Елемент x є елементом великого порядку в скінченому полі F3[x]/(f(x)) із
3298 елементів.
Для перевірки гіпотези використано середовище Maple 13, зокрема функцію Factors (a) mod p.
Ця функція обчислює розклад полінома a над простим полем характеристики p на нерозкладні
множники. Тобто, це середовище взято тому, що в ньому є готова функція розкладу поліномів над
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полем на прості множники. Самому реалізувати такий алгоритм є досить проблематичним. Приклад
вікна середовища з отриманим результатом наведено на рис. 2.

Рис. 2. Вікно середовища Maple з обчисленим поліномом g(x)

Висновки
Проаналізовано особливостей підходу Гао, який при справедливості певного припущення дає
поліноміальний алгоритм побудови елементів великого порядку в мультиплікативній групі
довільного скінченного поля. Такі елементи використовують у низці криптографічних примітивів
(протокол Діффі−Хелмана, криптосистема Ель-Гамаля з відкритим ключем, цифровий підпис ЕльГамаля). Виконано комп’ютерні обчислення, які підтвердили справедливість згаданого припущення
для значно більшої кількості випадків, ніж це було відомо раніше.
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СПЕЦПРОЦЕСОР СИСТЕМИ
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
© Пуйда В. Я., 2018
Сучасні технічні системи призначені для виконання різноманітних завдань в
автоматизованому та автоматичному режимах. Вони функціонують на основі алгоритмів,
вхідною інформацією для яких є певні фізичні параметри зовнішнього середовища та вузлів
самої технічної системи. Від точності, надійності та оперативності визначення цих
параметрів залежить виконання покладеного на систему завдання. Сенсори передають
інформацію про параметри зовнішнього середовища та про стан важливих вузлів системи,
наприклад, про тиск, температуру зовнішнього середовища чи в трубопроводах відповідних
вузлів, про механічні деформації, появу певних газів, диму, вогню, контролюють електричні
параметри в кабельних системах щодо перевищення допустимих напруг та струмів, короткого замикання тощо. Залежно від типів параметрів, точності та мінімального часу для їх
визначення використовують аналогові чи цифрові сенсори. Цифрові сенсори формують
цифровий сигнал про значення відповідного параметра та передають його в телеметричну
мережу системи. Використання аналогових сенсорів передбачає високоточне перетворення
аналогового сигналу, пропорційного до вимірюваного параметра, на цифровий та
формування його відповідно до стандарту телеметричної мережі системи. При цьому для
підвищення точності вимірювання необхідно враховувати індивідуальну характеристику
відповідного аналогового сенсора.
Наведено варіант спецпроцесора для автоматичного контролю параметрів на основі
інформації, яка надходить від аналогових та цифрових сенсорів і використовується
технічною системою в реальному часі.
Ключові слова: спецпроцесор, сенсори температури, сенсори тиску, дисплей, цифрові
інтерфейси.
V. Puyda
Lviv Polytechnic National University,
Computer Engineering Department

SPECIAL PROCESSOR FOR OPERATIVE CONTROL
OF PARAMETERS IN REAL TIME
© Puyda V., 2018
Modern technical systems can solve various problems in the automated mode with or
without human interactions. They use algorithms that require certain physical parameters of the
environment and the system itself as the input data. The success of solving such problems heavily
depends on precision and reliability of such parameters that must reflect the most recent state of
the system. The information about parameters of the environment and the current state of the
system itself like pressure, temperature of the environment or specific elements of the system,
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mechanical deformations, presence of certain gases, smoke or fire detection, monitoring of
electricity parameters to avoid overvoltage or short circuits etc. are passed to the system using the
sensors. Analog or digital sensors can be used depending on types of the parameters, the required
precision and the maximum measurement time. Digital sensors produce the digital signal reflecting
the parameter values and pass this signal to the telemetric network of the system. Usage of analog
sensors requires the precise transformation of the analog signal, which is proportional to the
parameter values, to the digital signal that must be formed according to the standards of the
telemetric network of the system. To increase the precision of measurements, individual
characteristics of analog sensors must be taken into account.
In this paper, a special processor for automated monitoring of parameter values obtained
from analog and digital sensors for real-time usage by a technical system is presented.
Keywords: special processor, temperature sensors, pressure sensors, screens, digital
interfaces.
Вступ
Складна структура та завдання, які вирішують сучасні технічні системи, потребують оперативного контролю параметрів усіх компонентів цих систем. Складні технічні системи функціонують на
основі закладених алгоритмів та певної вхідної інформації. Надійність функціонування таких систем
залежить від певних параметрів, наприклад, зовнішнього середовища та параметрів певних внутрішніх
вузлів. Контроль повинен відбуватися у всіх режимах функціонування технічної системи. У випадку
виходу контрольованих параметрів за допустимі межі можуть виникати критичні ситуації у
функціонуванні системи і повинно прийматися рішення про зміну режиму її функціонування. Контроль
за параметрами покладається на так звані інформаційно-вимірювальні системи, які входять до складу
технічної системи у вигляді спеціалізованих апаратно-програмних компонентів. Самі ці компоненти
також мають вбудовані засоби самодіагностики. Все це підвищує надійність функціонування сучасних
складних технічних систем.
Аналіз останніх публікацій
Теорія і практика проектування інформаційно-вимірювальних систем різного призначення
ґрунтується на нових теоретичних і технологічних досягненнях у галузі розроблення нових сенсорів та методів оброблення первинної інформації і викладені в багатьох фундаментальних
публікаціях, наприклад, [1, 2]. Для досягнення необхідних параметрів під час розроблення сучасних
технічних систем пропонуються нові підходи до аналізу інформації та прийняття рішень,
наприклад, використання методів штучного інтелекту [3].
Постановка завдання
Розробити структуру спецпроцесора для оперативного контролю в реальному часі параметрів
технічної системи на основі інформації з аналогових та цифрових сенсорів. Забезпечити можливість
оброблення первинної інформації від сенсорів, відображення візуальної інформації, обміну з телеметричними компонентами технічної системи та переорієнтацію на різні задачі зміною алгоритмів
без зміни апаратної платформи.
Основні матеріали досліджень
Для оперативного контролю в реальному часі різноманітних параметрів технічної системи
запропоновано структуру спецпроцесора (рис. 1). Реалізований спецпроцесор зображено на рис. 2.
Спецпроцесор являє собою двопроцесорну структуру в складі центрального та комунікаційного
процесорів. Центральний процесор виконує основні функції із збирання та опрацювання інформації від
різноманітних сенсорів. Комунікаційний процесор забезпечує обмін інформацією з телеметриними
компонентами технічної системи. Це дає змогу розпаралелити функції оброблення інформації від
сенсорів та обміну інформацією, що відповідно підвищує загальну продуктивність спецпроцесора,
зменшує час реакції при виході контрольованих параметрів за допустимі межі і відповідно підвищує
загальну надійність технічної системи.
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Рис. 1. Структурна схема спецпроцесора

Центральний процесор спроектований
на базі мікроконтролера з ядром Cortex-M4
[4] із вбудованим апаратним вузлом оброблення чисел з плаваючою комою (FPU).
Система команд типу RISC підтримує також
операції типу DSP (оброблення сигналів). Все
це значно підвищує продуктивність і
забезпечує оброблення інформації від сенсорів та контроль параметрів на допустимі межі
в реальному часі. Контролер має розвинуту
систему інтегрованих вузлів та різноманітних
інтерфейсів: синхронні SPI та І2С, паралельні
І/О та USB, які використовуються для
підключення аналогових та цифрових
сенсорів, органів керування та відображення,
обміну інформацією з комунікаційним процесором, конфігурації спецпроцесора. Аналогові сигнали перетворюються на цифровий
код за допомогою високоточного зовнішнього
сигма-дельта «АЦП 24р» та інтегрованого
«АЦП 12р». Вузол «АЦП 24р» використовує
зовнішнє джерело опорної напруги «ДОН»,
що забезпечує високу точність та стабільність
аналого-цифрового перетворення сигналів.
Цифрові сенсори підключаються через вузли
«Дискретні входи» та «Інтерфейс І2С». ОрРис. 2. Фронтальне фото вузла спецпроцесора
гани керування «Кнопки» та «Дискретні
з кольоровим графічним дисплеєм
виходи» використовують паралельні порти
«І/О». Відображається візуальна інформація через «Кольоровий графічний дисплей», підключений
до одного з портів SPI та «Одиничні індикатори» на базі світлодіодів, підключених до паралельного
порту «І/О». Порт «Системний USB» спроектовано на базі інтегрованого порту USB та підключено
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через вузол «Гальванічна розв`язка». Порт USB використовується для конфігурації спецпроцесора в
процесі функціонування та для технологічних цілей на стадії виробництва.
Комунікаційний процесор спроектовано на базі мікроконтролера із ядром Cortex-M3 [4]. Він
призначений для підключення до телеметричних каналів технічної системи через стандартний
інтерфейс RS-485 із гальванічною розв`язкою для обміну за заданим протоколом, наприклад, «Modbus»,
а також через вузол «Модем» за відповідним протоколом. Обмін інформацією між ним та центральним
процесором здійснюється через інтерфейс SPI, що забезпечує високу швидкодію каналу передавання.
Обидва мікроконтролери мають інтегровану на кристалі пам`ять програм типу Flash із режимом
захисту від несанкціонованого доступу та інтегровану оперативну пам`ять. Крім цього, до
мікроконтролера центрального процесора через інтерфейс І2С підключено швидкодіючу пам`ять типу
FRAM, яка забезпечує довготривале збереження оперативної інформації при виключеному живленні.
Програмування, тестування та інші технологічні операції комунікаційного процесора на стадії виробництва здійснюються
через порт «Технологічний USB».
Первинна інформація, що надходить від сенсорів, вимагає відповідного
перетворення. Як правило, сенсори мають нелінійну характеристику, яка ще й
залежить від зовнішніх параметрів, наприклад, від температури та вологості
зовнішнього середовища, самого фізичного носія тощо. Тому в програмах
центрального процесора закладено певні
алгоритми оброблення вхідної інфорРис. 3. Приклад характеристики тензосенсора
мації, визначення допустимих меж та
при температурі 20 °С
критичних значень тощо. Як приклад
розглянемо температурну корекцію характеристики сенсора (рис. 3) для вимірювання тиску в
трубопроводі певної технічної системи.
Сенсор тиску побудований на основі тензометричного перетворювача (тензорезистора), включеного в міст Уітстона (рис. 4), на який подається напруга із джерела опорної напруги (REF+, REF-).

Рис. 4. Сенсор тиску на основі тензометричного перетворювача

Напруга розбалансу моста (Up), яка змінюється у разі деформації тензорезистора, подається на
диференціальні входи АЦП AIN1+, AIN1-. Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) формує цифрові
значення Np з сенсора тиску. Якщо не вимагається температурної корекції характеристики, то для
обчислення реального значення тиску необхідно знайти аналітичний вираз функції Px = F1(Np). Знаючи
реальну характеристику сенсора, апроксимацією функції за її табличними значеннями Np можна
визначити аналітичний вираз для функції F1, де х=Np, y=Px (рис. 5).
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Рис. 5. Результати апроксимації характеристики сенсора тиску

Якщо необхідно врахувати вплив температури зовнішнього середовища чи носія в трубопроводі
(залежно від системи), то додатково використовують температурний сенсор. На входи AIN2+, AIN2подається напруга (Ut) із сенсора температури. АЦП формує цифрові значення Np, Nt відповідно із
сенсорів тиску та температури. Для обчислення реального значення тиску за заданої температури
необхідно знайти аналітичний вираз функції Px = F2(Np, Nt). Для цього використовуються математичні
методи апроксимації функції за її табличними значеннями, які визначають експериментально для
конкретного сенсора в певному діапазоні температур. Для визначення аналітичного виразу функції F2
можна використати відповідні стандартні програмні засоби. На рис.6 показано використання
спеціалізованого пакета DataFit, де Х1 та Х2 відповідно Nt та Np. Аналітичний вираз показано у вікні
«Equation», коефіцієнти відповідно в полі «Variable» та «Value».

Рис. 6. Результати апроксимації характеристики сенсора із врахуванням температурної корекції
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Отримані аналітичні вирази використовують для визначення реального значення тиску в
трубопроводі із врахуванням температурної корекції. Це суттєво підвищує точність вимірювання Px
і відповідно − надійність підсистеми оперативного контролю параметрів.
Висновки
Запропонована структура спецпроцесора для оперативного контролю в реальному часі різноманітних параметрів технічної системи складається з центрального та комунікаційного процесорів.
Процесори реалізуються на мікроконтролерах ARM із ядром Cortex-М4 та Cortex-М3 відповідно.
Залежно від призначення технічної системи можна використовувати необхідні сенсори, а функціонування спецпроцесора може бути переорієнтоване на різні задачі зміною алгоритмів центрального та
комунікаційного процесорів без зміни апаратної платформи. Запропоновану структуру реально
реалізовано та використано у відповідних технічних системах.
1. V. Babak. Theoretical Fundamentals of information measurement systems. Second edition, revised
and supplemented. Textbook. Edited by Member of the National Academy of science of Ukraine. Кyiv, 2017,
293–325. 2. Applied Measurement System / Edited by Md. Zachurul Had. – In Tech,USA, 2012. 3. A. Gulin,
T. Mamedova, V. Rishkin, Y. Shamaev . Principles intellectualization informatively of measurings systems.
Kharkiv National Air Force University, Collection of scientific works, 2017, 3(52),102–106. 4. ARM Cortex-M
[Electronic resource] / wiki. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M.
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ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДУЛЯ АДМІНІСТРУВАННЯ
ВЕНДИНГОВИХ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ
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Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої
експлуатації. Проаналізовано вже готові способи масштабування кіберфізичних систем.
Визначено основні недоліки та переваги переходу вже готової системи на платформу
стороннього розробника. Запропоновано способи оптимізації баз даних із великою
кількістю інформації. Наведено аналітичні дані, які привели до рішення оптимізувати
наявну базу даних. Показано елементи вендингової кіберфізичної системи та можливі зміни
в її структурі при переході на інші платформи. Описано функції модулів процесінгу та
аналітичної системи. Запропоновано два способи для оптимізації роботи модуля адміністрування. Доведено ефективність запропонованих рішень за допомогою аналітичних даних.
Ключові слова: вендинг, кіберфізична система, вендингові кіберфізичні системи, бази
даних, оптимізація, реплікація, процесінг.
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MEANS OF VENDING CYBER PHYSICAL SYSTEM
ADMINISTRATION MODULE OPTIMIZATION
© Salo A., Zahorniak V., 2018
Features of vending cyber physical systems performance after durable exploitation have
been examined. Ready-made means of cyber physical systems scaling have been analyzed.
Main advantages and disadvantages of a ready system switchover to a third-party developer’s
platform have been defined. Means of large databases optimization have been offered.
Analytical data that led to the decision to optimize the existing database have been produced.
The elements of vending cyber physical system and possible changes in its structure due to the
switchover to different platforms have been covered. Processing modules and analytical system
functions have been described. Two ways of administration module optimization have been
offered. The efficiency of the proposed solutions has been proved with analytical data.
Key words: vending, cyber physical system, vending cyber physical systems, database,
optimization, replication, processing.
Вступ
Вендинг – це продаж товарів та послуг за допомогою автоматизованих систем. Автоматизованими системами в цьому випадку є торгові автомати. Вендингові автомати можуть виконувати
безліч функцій, зокрема продавати напої (охолоджені напої, гарячі напої, молоко, пиво, тощо), їжу
(снеки, цукерки, заморожені продукти), квитки, оплачувати парковку, працювати із готівкою
(термінали, банкомати). Приклад реалізації вендингового автомату для продажу очищеної питної
води наведено в [6].
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Кіберфізичні системи – це інтеграція обчислень, комунікаційних мереж та фізичних процесів [5].
Важливо розуміти, що мережу вендингових автоматів не можна вважати кіберфізичною системою,
якщо в ній відсутні моніторинг, керування та інші функції, які властиві таким системам [2].
Вендингова кіберфізична система (ВКФС) забезпечує постійний моніторинг та керування системою адміністратором. Взаємодія користувача із ВКФС може відбуватися безпосередньо з автоматом
(екран, кнопки), мобільними додатками (сканування QR-кодів з автоматів та оплата через телефон), вебінтерфейсом. Вендинговий автомат має бути з’єднаний з інтернетом для передавання статистичних
даних, даних про транзакції (оплата послуг користувачем). Залежно від автомату, з’єднання з інтернетом може бути постійним або періодичним (передавання даних заданим інтервалом). Постійне збирання
статистичних даних помагає своєчасно обслуговувати автомати та визначати економічну вигоду від
конкретного автомата. На відміну від ВКФС, автономні вендингові автомати не мають таких переваг [1].
1. Об’єкт дослідження
Об’єктом дослідження є вендингова кіберфізична система. Вона складається з плати керування
вединговим автоматом, модема та програмного модуля, який містить процесінг, аналітичну систему та
засоби персонального сервісу, генератора конфігурацій для плати (див. рис. 1).
До функцій аналітичної системи входять:
– контроль за своєчасним обслуговуванням автомата (заміна деталей, інкасація, поповнення
запасів товару тощо)
– екстрені ситуації, які потребують негайного втручання;
– контроль за економічною вигодою від автомата.
Загалом функції моніторингу дають змогу запобігати критичним ситуаціям, визначати
оптимальну схему роботи автомата.
До функцій керування входять:
– оновлення ПЗ автомата;
– увімкнення/вимкнення окремих функцій автомата;
– аудит роботи автомата.
Вищезгадані функції допомагають підтримувати нормальну роботу ВКФС. Але з часом мережа
вендингових автоматів може зростати, разом із кількістю даних від автоматів. Якщо журнал роботи
автомата з часом можна видаляти, то журнал транзакцій платежів має зберігатися постійно. Це
спричиняє поступове сповільнення роботи всієї системи, а в гіршому випадку – вихід системи з ладу.
Сповільнення роботи спричинене блокуванням БД під час читання даних. Це відома проблема
багатьох реляційних баз даних, які мають великі розміри.
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керування ВА

Модем

Процесінг

Аналітична
система

Засоби
персонального
сервісу

База даних
Множина автоматів 1..N

{ бІнарний файл
прошивки з номером
автомату, кофігурація
обладнання (динамічні і
статичні параметри)

{ номер автомату,
кофігурація обладнання
(динамічні і статичні
параметри)

Генератор
(файлу прошивки плати, базові конфігураційні параметри, додаткові конфігураційні параметри)

Модель ВА,
параметри

Рис. 1. Структура вендингової кіберфізичної системи
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Основною причиною оптимізації стали блокування БД під час читання великих обсягів
даних. Тести, наведені в табл. 1, проводили з інтервалом 5 хвилин.
Таблиця 1
Статистика обробки запитів до БД
SQL запит, с
41,2
1,29
1,29
42,79
1,05
1,05

Обробка
PHP, с
8,65
2,86
2,89
4,11
2,59
2,75

Запит
HTTP, с
49,85
4,15
4,18
46,9
3,64
3,8

Пам’ять,
МБ
212,95
212,95
212,95
195,2
195,2
195,2

Кількість
рядків із БД
35610
35610
35610
31843
31843
31843

Із наведеної вище таблиці можна побачити затримки в 41,2 та 42,79 секунди, які виникають
час від часу незалежно від кількості даних, які отримують з БД. Ці аналітичні дані стали поштовхом
для оптимізації бази даних у ВКФС, оскільки затримок в інших складових системи немає.
2. Мета та задачі досліджень
Метою роботи є визначення способу оптимізації бази даних (БД) ВКФС для підтримання
стабільної роботи.
Для виконання поставленої мети потрібно виконати такі завдання:
– визначити якнайкращий спосіб оптимізації БД;
– мінімізувати витрати на оптимізацію;
– мінімізувати час простою ВКФС під час оптимізації БД.
3. Дослідження існуючих рішень
Розглянемо такі можливі варіанти оптимізації системи керування базами даних: перехід на інший
тип баз даних, реорганізація існуючої бази даних та програмного забезпечення модуля адміністрування
ВКФС, масштабування існуючої архітектури БД, використання готових рішень для IoT.
3.1. Використання нереляційних баз даних
NoSQL – база даних, яка забезпечує механізм зберігання та видобування даних відмінний від
підходу реляційних баз даних. Перевагою таких баз даних є значно більша швидкість отримання даних,
значно простіше горизонтальне масштабування на кластери машин, контроль доступності. Мінусами
такого рішення є те, що після змін у базі оновлені дані не завжди можна отримати відразу або ж вони
будуть неточними. Не у всіх реалізаціях NoSQL можна використовувати транзакції та використовувати
join. Для використання аналогу SQL join у NoSQL існує декілька підходів:
– множинні запити: розбиття складних запитів на підмножину простіших запитів. Таке
рішення у NoSQL базах даних є оптимальним, тому що сумарний час виконання цих кількох
запитів все одно буде швидшим, ніж один складний запит у SQL;
– кешування, реплікація, ненормалізовані дані – зберігання зовнішніх значень разом з основними даними. Такий підхід є вдалим у разі частого читання даних, але надзвичайно ускладнює зміну
даних у БД;
– вкладені дані: у документних БД можна зберігати велику кількість даних у меншій
кількості колекцій. Такий підхід використовують у MongoDB.
MongoDB – документо-орієнтована СКБД з відкритим вихідним кодом. Вона не потребує
опису схеми таблиць. Основні можливості:
– документо-орієнтоване сховище (JSON-подібна схема даних);
– динамічні запити;
– журналювання всіх операцій;
– ефективне зберігання великих бінарних файлів;
– асинхронна реплікація.
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За можливості БД можна розгорнути на двох серверах, використовуючи реплікацію masterslave. При виході з ладу однієї БД інша продовжує працювати автономно.
3.2. Оптимізація існуючої БД
Оптимізація існуючої БД може значно покращити роботу системи. Такий підхід є доволі
затратним, оскільки для оптимізації вже існуючої архітектури знадобляться послуги адміністратора
баз даних та розробника. Така оптимізація передбачає:
– оптимізацію та зміну SQL-запитів із подальшим тестуванням;
– розроблення та зміну існуючої архітектури БД;
– перенесення вже існуючого масиву даних на нову архітектуру.
Найбільш затратним за такого підходу буде міграція на нову архітектуру із збереженням усіх
даних. Для цього розробникам потрібно розробити міграції, які автоматично перенесуть всі дані із
існуючої БД до нової.
Такий метод обмежений ефективністю апаратних засобів на яких працює БД, оскільки
навантаження на кіберфізичну платформу постійно зростає; такий підхід тільки тимчасово дасть
змогу зменшити навантаження на БД та пришвидшити роботу кіберфізичної системи.
Також можна використовувати постійний кеш для пришвидшення завантаження даних.
Постійний кеш генерується тільки один раз при першому запиті до даних. Після вибірки та
обчислень дані зберігаються до збірної таблиці в БД. Такий підхід дає змогу значно зменшити час
доступу до даних, але потребує більшого дискового простору.
3.3. Використання іншої системи керування базами даних
Якщо в проекті використано SQL базу даних, то можна спробувати використати іншу систему
керування базами даних (СКДБ). Із використанням MySQL є можливість повністю перейти на
рушій MariaDB, який має відкритий вихідний код та розповсюджується під ліцензією GNU GPL.
MariaDB практично повністю підтримує сумісність із MySQL, оскільки початково він розроблявся
як відгалуження від MySQL.
Такий підхід допоможе оцінити зміну продуктивності бази даних без великих економічних та
часових витрат. Враховуючи те, що MariaDB використовує нове сховище даних Aria, яке замінило
MyISAM, але має повну зворотну сумісність з ним, можна точно сказати, що запис даних у БД
відбуватиметься швидше. Нове сховище PBXT підтримує мультиверсійний метод організації даних,
цим самим дозволяючи позбавитися від блокування під час читання даних.
MariaDB Galera – кластерна СКБД, яка підтримує синхронну реплікацію multi-master. Під час
синхронної реплікації всі вузли завжди містять актуальні дані. Транзакції фіксуються тільки після
поширення даних всіма вузлами. Збійні вузли системи вилучаються із системи та можуть бути
знову запущені вручну. Особливістю цієї СКБД є можливість масштабування і читання, тоді як
решта рішень пропонують тільки масштабування читання (рис. 2).
PostgreSQL – об’єктно-реляційна система керування базами даних. На відміну від інших СКБД не
контролюється якоюсь однією компанією. Особливістю є можливість одночасно модифікувати дані
декільком користувачам. Завдяки цьому відпадає потреба в блокуванні під час зчитування даних.

Рис. 2. Приклад конфігурації MariaDB Galera кластера
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При переході на рушій БД без зворотної сумісності виникає багато проблем. Для коректної роботи
БД на новому рушії потрібно буде витратити багато часу. Якщо перенос даних, можливо, не викликатиме
багато проблем, то налаштування всіх таблиць, тригерів, зв’язків і т. д. може значно сповільнити перехід.
Також потрібно буде провести тестування нової БД, щоб визначати, чи коректно все працює.
3.4. Масштабування існуючої архітектури БД
Масштабування архітектури можна поділити на два типи: вертикальне і горизонтальне.
Вертикальне масштабування передбачає покращення обчислювальних характеристик та модернізацію
наявного обладнання. Таке масштабування простіше виконати, але з часом такий підхід втрачатиме
ефективність, оскільки кількість даних у БД зростатиме, і знову виникатимуть проблеми, як раніше.
Горизонтальне масштабування реалізувати складніше: воно відбувається шляхом реплікації
наявної БД на інші машини (рис. 3). Сучасні засоби контролю хмарних застосунків (Google, Amazon)
забезпечують реплікацію БД на велику кількість машин. У такому випадку підключення відбувається
до головного сервера, який розподіляє навантаження. Наприклад, операції вибірки з БД виконуються на
одній машині, а операції запису даних − на іншій. Такий підхід є дуже ефективним, оскільки він оптимально розподіляє навантаження на БД та гарантує цілісність даних та їх однорідність на всіх машинах.

Допоміжний
вузол 1

Основний вузол

Допоміжний
вузол 2

Допоміжний
вузол N

Рис. 3. Приклад реплікації бази даних
(горизонтальне масштабування)

За такого підходу до оптимізації можна не користуватися послугами розробників та адміністраторів баз даних, оскільки потрібно буде змінити тільки кінцеву адресу БД для підключення.
Знадобиться тільки системний адміністратор, якому потрібно налаштувати нову платформу для
розгортання існуючої бази даних.
Горизонтальне масштабування також має свої недоліки, які переважно виражаються вартістю
реплікації БД.
3.5. Використання готових рішень для IoT
Найефективнішим підходом можна вважати використання вже готових рішень, розроблених
провідними компаніями. Одним з таких сервісів є Amazon Web Services для IoT. Ця платформа є
однією з найпопулярніших у світі та може забезпечити безперебійну роботу декількох мільйонів
пристроїв одночасно. Завдяки своїм обчислювальним можливостям та можливості створювати
фактично безмежну кількість реплікацій БД ця система є найстабільнішою та найефективнішою для
використання. Єдиним недоліком цієї системи є її вартість. Тому невеликим компаніям та
розробникам не вигідно використовувати вже готове рішення [4].
Стабільність роботи системи забезпечується виділеними серверами, на яких знаходиться
копія БД. Завдяки рушію, який було розроблено в компанії, гарантія однорідності даних на всіх
екземплярах БД забезпечується майже із 100% точністю. У разі виникнення конфліктів беруться
дані, які збігаються у більшості БД. Отже, щодо цілісності даних можна не перейматися.
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Основним вузлом системи є AWS IoT Core, який займається балансуванням навантаження на
систему. Він підтримує протоколи HTTP, WebSockets і спрощений протокол зв'язку MQTT. Цей
вузол спроектовано так, щоб працювати в умовах нестабільного з’єднання та максимально зменшувати навантаження на мережу стисканням даних.
Підключають пристрої за допомогою платформи AWS IoT Device Management. Ця платформа
дає можливість вносити до свого реєстра атрибути пристроїв (назва, тип, серія, рік виробництва),
що спрощує групування та пошук пристрою. Ця платформа також слідкує за станом пристроїв та
повідомляє про вихід компонентів системи із ладу.
AWS IoT DM дає можливість віддалено оновлювати ПЗ пристроїв, встановлювати виправлення безпеки тощо вже після встановлення їх до системи. Така автоматизація значно полегшує
роботу з IoT системою, якщо вона складається з кількох сотень або тисяч пристроїв.
Існують обмеження для віддаленого оновлення ПЗ пристроїв. Основне обмеження – це вимога
використовувати спеціальну операційну систему на мікроконтролері Amazon FreeRTOS, яка є розробкою Amazon і підтримує повну інтеграцію з сервісами компанії. Сервіс Amazon IoT Greengrass Core
дозволяє створити завдання для оновлення ПЗ пристроїв по «повітрю». Під час наступного підключення
пристрою до платформи на нього завантажиться оновлена прошивка, і він оновиться.
Загалом платформи для робот з IoT пристроями дуже сильно відрізняються. Але якщо брати
тільки основний функціонал (ядро) кожної платформи, то різниці практично немє. Всі платформи
дозволяють оновлювати ПЗ пристроїв, всі підтримують основні протоколи передавання даних: HTTP
для періодичного передавання інформації, WebSockets для постійного з’єднання. Також кожна
платформа має свої протоколи передавання даних власного розроблення. Перехід на нову платформу
змушує переробити весь програмний модуль платформи. Процесінг та аналітику виконуватимуть
засобами Amazon. Для цього потрібно повністю переписати ці модулі задіючи розробників. Процесінг
повністю перейде під контроль Amazon IoT Core, а аналітичну частину виконуватиме платформа
Amazon Analytics. Такі зміни в архітектурі платформи займуть багато часу та ресурсів (рис. 4).

Плата
керування ВА

Модем

Amazon IoT
Core

Засоби
персонального
сервісу

Amazon
Analytics

Amazon RDS (основний вузол)
Множина автоматів 1..N

{ бiнарний файл прошивки
з номером автомату,
кофігурація обладнання
(динамічні і статичні
параметри) }

1

Реплікації БД 1..N

N

{ номер автомату,
кофігурація обладнання
(динамічні і статичні
параметри) }

Генератор
(файлу прошивки плати, базові конфігураційні параметри, додаткові конфігураційні параметри)

Модель ВА,
параметри

Рис. 4. Структура вендингової кіберфізичної системи після переходу на платформу Amazon IoT

База даних мігрує на сервіс Amazon RDS, а засоби персонального сервісу залишаться без змін.
3.6. Міграція існуючої архітектури БД на готове рішення
Основні вимоги до готового рішення полягають у постійній доступності БД та зменшенні
часу обробки запитів вибірки. Також потрібно запобігти блокуванню БД під час читання.

122

Плата
керування ВА

Модем

Процесінг

Аналітична
система

Засоби
персонального
сервісу

Amazon RDS
Множина автоматів 1..N

{ бІнарний файл
прошивки з номером
автомату, кофігурація
обладнання (динамічні і
статичні параметри)

{ номер автомату,
кофігурація обладнання
(динамічні і статичні
параметри)

Генератор
(файлу прошивки плати, базові конфігураційні параметри, додаткові конфігураційні параметри)

Модель ВА,
параметри

Рис. 5. Структура вендингової кіберфізичної системи після міграції на Amazon RDS

Можна використати готове рішення Amazon RDS. Для налаштування постійної доступності в
Amazon RDS існує опція Multi A-Z. Вона дозволяє розмістити копії БД у різних регіонах. Це
запобігатиме блокуванню під час читання та за допомогою горизонтального масштабування
паралельно виконувати читання з БД без видимих затримок.
Для переходу на Amazon RDS потрібно тільки перенести існуючу БД на нову платформу
(рис. 5). Для цього використовується сервіс AWS Database Migration Service. Його можна використовувати для однорідних міграцій типу MySQL до MySQL або неоднорідних типу Oracle в
Amazon Aurora. Також цей сервіс можна використовувати для безперервної реплікацій даних з
основної БД. Під час реплікації та міграції час простою основної БД зведена до мінімуму. Для
початку роботи з новою платформою потрібно тільки змінити кінцевий шлях підключення до БД та
в налаштуваннях безпеки відкрити доступ до програмної частини ВКФС.
4. Вирішення проблеми
Виходячи із поставленої задачі та аналізу вже існуючих рішень, можна виділити два основні
способи вирішення проблеми, які можна комбінувати: горизонтальне масштабування, використання
іншого рушія БД разом із горизонтальним масштабуванням або використання готової платформи
для розгортання БД, яка вже підтримує горизонтальне та вертикальне масштабування.
Інші способи нас не влаштовують через такі причини:
– перехід на нереляційну БД потребує великих часових та фінансових затрат; важко
передбачити продуктивність системи, поки не буде повністю розгорнуто БД; вихідний код всього
проекту необхідно переписати для використання нових запитів до БД (складні SQL запити потрібно
переписувати в масив простіших NoSQL запитів);
– використання іншого рушія не дає гарантій значного прискорення роботи БД; є висока
імовірність, що перехід на новий рушій може тільки сповільнити роботу;
– вертикальне масштабування може бути ефективним тільки певний час, поки БД знову не
збільшиться до критичного розміру; також такий підхід не вирішує блокування БД під час читання або
запису даних;
– використання готового рішення для масштабування спонукає встановлювати стороннє ПЗ від
розробника, реєструвати всі пристрої в системі, налаштовувати оновлення. Такий підхід рівносильний
побудові системи з нуля, з тією різницею, що пристрої вже фізично встановлено в систему. Також під
час переходу на повністю готове рішення може виявитися, що наше апаратне забезпечення (контролери,
давачі) не підтримується цією системою. Також є обмеження в протоколах передавання даних.
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В сукупності ці фактори свідчать про те, що готова платформа є якнайкращим рішенням для
розроблення системи з нуля, яка обслуговуватиме величезну кількість пристроїв, але ніяк не про те, що
перехід готової системи на зовсім іншу платформу виявиться нам вигідним.
Найкращим рішенням є перехід на готову платформу для розгортання БД, яка використовуватиме
ту саму СКБД, що й наявна база даних. Готова платформа дозволяє без встановлення стороннього ПЗ
використовувати горизонтальне масштабування. Також для забезпечення ще швидшого доступу до
використовуваної інформації можна задіяти власний кеш: дані, які хоча б раз запитувалися і є незмінними, в майбутньому (сума транзакції, журнал подій тощо) записуються в постійний кеш БД, який
знаходиться в проміжній таблиці. Час життя такого кешу необмежений та гарантує швидку доступність
до вже раніше запитуваної інформації.
Міграція на нову платформу дозволила зменшити час виконання SQL-запитів та запобігти
блокуванню БД під час читання (див. табл. 2). Це означає, що блокування зникли через існуючі
копії БД, які використовують для читання даних. Основний вузол розподіляє навантаження між
вузлами таким чином, що запити йдуть до менш навантажених реплікацій для швидшої обробки
запитів. З табл. 2 видно, що після першого запиту даних всі наступні запити тих самих даних виконуються за однаковий час, оскільки дані знаходять у кеші. Також зникли блокування БД під час
читання даних, що спричинено наявністю реплік та постійного кешу.
Таблиця 2
Статистика обробки запитів до БД після міграції на Amazon RDS
SQL
запит, с
1,7
1,29
1,29
2,9
1,05
1,05
1,31
0,9
1,83
1,98

Обробка
PHP, с
7,56
2,85
2,89
4,61
2,59
2,75
0,71
0,77
0,665
0,65

Запит
HTTP, с
9,26
4,14
4,18
7,51
3,64
3,8
2,02
1,67
2,50
2,63

Пам’ять, МБ
212.95MB
212.95MB
212.95MB
195.2MB
195.2MB
195.2MB
56.51MB
56.51MB
56.52MB
57.01MB

Кількість рядків
із БД
35610
35610
35610
31843
31843
31843
7375
7375
7384
7695

Висновки
Наведено структуру модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем. Розглянуто
проблематику швидкого росту кількості даних БД у ВКФС, яке значно сповільнює роботу системи
або призводить до її некоректної роботи та відмов.
Вибрано оптимальне рішення, яке дозволить масштабувати БД горизонтально без великих часових та фінансових витрат. Наведено аналітичні дані, які підтверджують ефективність обраного способу.
Таке рішення можна вважати довговічним вирішенням проблеми, оскільки за потреби в
майбутньому БД ВКФС можна продовжувати масштабувати в тому самому напрямі без простою
системи. Відсутність простоїв у роботі забезпечує наявність реплікації, яка гарантує цілісність
даних навіть у разі виходу з ладу одного або декількох вузлів БД.
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and Seshia S. A.. Introduction to Embedded Systems – A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition,
MIT Press, – 2017. – p. 9–16. 3. Главные тренды мирового рынка торговых автоматов [Електронний
ресурс]: / Режим доступу: http://www.vendoved.ru/glavnye-trendy-mirovogo-rynka-torgovyh-avtomatov/. –
Назва з екрана. 4. Приложения и решения для IoT [Електронний ресурс]: / Режим доступу:
https://aws.amazon.com/ru/iot/. – Назва з екрана. 5. E. A. Lee and S. A. Seshia, Introduction to Embedded
Systems: A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition. http://leeseshia.org, 2015. 6. A. Salo. Simulation
of water purification machine for vending cyber physical systems. Technology audit and production reserves –
No 2/2(40), 2018. – p. 16 – 21.
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РОБОЧІ РЕЖИМИ ІМПУЛЬСНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
ТИПУ “K-WINNERS-TAKE-ALL”
© Тимощук П. В., 2018
Описано нейронну мережу (НМ) неперервного часу типу “K-winners-take-all”
(KWTA), яка ідентифікує К найбільші з-поміж N входів, де керуючий сигнал 1 ≤ K < N .
Мережа описується рівнянням стану із розривною правою частиною і вихідним рівнянням.
Рівняння стану містить шлейф імпульсів, які описуються сумою дельта-функцій Дірака.
Проаналізовано існування та єдиність робочих режимів мережі. Головною перевагою
мережі порівняно з іншими близькими аналогами є розширення обмежень на швидкість
збіжності до робочих режимів. Отримані теоретичні результати ілюструються прикладом
комп’ютерного моделювання, який демонструє ефективність мережі.
Ключові слова: мережа неперервного часу, нейронна мережа (НМ) типу “K-winnerstake-all” (KWTA), рівняння стану з розривною правою частиною, шлейф імпульсів, дельтафункція Дірака, існування та єдиність.
P. Tymoshchuk
L’viv Polytechnic National University,
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WORK MODES OF IMPULSE K-WINNERS-TAKE-ALL
NEURAL NETWORK
© Tymoshchuk P., 2018
A continuous-time network of K-winners-take-all (KWTA) neural circuit (NC) which is
capable of identifying the largest K of N inputs, where a command signal 1 ≤ K < N is
described. The network is described by a state equation with a discontinuous right-hand side
and by an output equation. The state equation contains an impulse train defined by a sum of
Dirac delta functions. Existence and uniqueness of the network work modes is analyzed. The
main advantage of the network comparatively to other close analogs is widening convergence
speed limitations to working modes. Theoretical results are derived and illustrated with
computer simulation examples that demonstrate the network’s performance.
Keywords: Continuous-time network, K-winners-take-all (KWTA) neural circuit (NC),
state equation with a discontinuous right-hand side, impulse train, Dirac delta function,
existence and uniqueness.
Вступ
“K-winners-take-all” (KWTA) – нейронні мережі (НМ) вибирають K максимальних з-поміж N
входів, де 1 ≤ K < N − позитивне ціле число [1−3]. У випадку, коли K = 1, KWTA-мережа є “winnertakes-all” (WTA)-мережею [4, 5].
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KWTA-нейронні мережі мають численні застосування, зокрема в обробці даних і сигналів,
прийнятті рішень, для розпізнавання образів, у конкуруючому навчанні і сортуванні. Їх
використовують у телекомунікаціях, системах технічного бачення, для фільтрування, декодування,
обробки зображень, кластеризації, класифікації, навігації мобільних роботів і розпізнавання ознак.
KWTA-мережі застосовують для розпізнавання явищ та в імпульсних НМ [6].
Аналіз останнніх досліджень та публікацій
Існує багато WTA- і KWTA- нейронних мереж. Наприклад, опис проектування, виготовлення
і тестування WTA-функції на основі серійних КМОН-інтегральних схем можна знайти в [7]. KWTA
НМ неперервного часу, реалізовані в аналоговому апаратному забезпеченні, мають вищу
швидкодію, є більш компактними і енергоефективними порівняно з цифровими реалізаціями [8, 9].
Нейрони можна описувати, використовуючи імпульси [10]. Імпульс може моделюватись за
допомогою експоненціальної затримки або дельта-функції Дірака. Експоненціальні затримки і
дельта-функції Дірака застосовують для опису потенціалу мембрани нейрона. Суми дельта-фунцій
та експоненціальних затримок між імпульсами використовуються для моделювання рівня
активності нейрона, що усереднює впливи післясинаптичних імпульсів на нейрон. Нейрони із
сигналами у формі імпульсів застосовують для моделювання психофізичних даних у пластичних
мережах кори головного мозку. Обчислення, які ґрунтуються на імпульсах центральної нервової
системи, порівняно з традиційними методами можуть мати значні переваги в ефективності під час
розв’язання специфічних задач великої розмірності.
У статті в KWTA НМ неперервного часу діє шлейф імпульсів, що визначається сумою дельтафункцій Дірака. Тому, на відміну від інших аналогів, для яких траєкторія змінної стану мережі до
KWTA-режиму має неперервну лінійну, кусково-лінійну або нелінійну форми, траєкторія змінної
стану такої мережі до KWTA-режиму має ступінчасту форму. В результаті цього, коли період
формування імпульсів прямує до нуля, теоретична швидкість збіжності траєкторій змінної стану
мережі до WTA-режиму прямує до безмежності. Тому така мережа здатна дуже швидко, майже без
перехідної динаміки ідентифікувати K найбільших серед N входів. Це є основною перевагою
мережі. Аналізується існування та єдиність робочих режимів мережі. Наведено результати
комп’ютерного моделювання, яке підтверджує та ілюструє теоретичні положення.
Постановка задачі

(

Нехай задано вхідний вектор a = an1 , an2 ,...,anN

)T ∈ ℜn , 1 < N < ∞

із невідомими елементами зі

скінченними значеннями. Входи є такими, що їх можна розрізняти і впорядковувати за спаданням
величини згідно з такими нерівностями:
∞ > an1 > an2 > ... > anN > −∞ ,
(1)
де n1 , n2 ,...,n N − невідомі номери першого найбільшого входу, другого найбільшого входу і т. д. аж
до N-го найбільшого входу. Необхідно дослідити існування та єдиність робочих режимів траєкторій
станів мережі KWTA-мережі, яка здатна миттєво, без перехідної динаміки ідентифікувати K
найбільших із цих входів, які називаються переможцями. Мережа повинна обробляти вхідний

(

)

T
вектор a так, щоби отримувати такий вихідний вектор b = bn1 ,bn2 ,...,bnN , щоби задовольнялась така

KWTA-властивість [1, 6]:
bni > 0,i = 1,2,...,K ; bn j < 0, j = K + 1, K + 2,...,N.

Окрім цього, має бути можливість отримання вихідних сигналів НМ у такій формі [11]:
dni = 1,i = 1,2,...,K; dnj = 0, j = K + 1,K + 2,...,N.

(2)
(3)

У випадку використання вихідних сигналів мережі (3) ідентифікуватимуться лише K
переможців серед N входів. Інформації стосовно впорядкування входів за величиною, яка може
бути використана надалі, наприклад, для розв’язання задач класифікації, кластеризації та ін.,
отримано не буде [6].
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Імпульсна мережа неперервного часу
Розглянемо аналогову KWTA-мережу неперервного часу, представлену в [6], яка описується
таким рівнянням стану:
m
dx
= rD( x ) ∑ δ ( t − tl )
dt
l =0

(4)

bnk = ank − x,k = 1,2,...,N ,

(5)

і вихідним рівнянням
де
N

D( x ) = ∑ S k ( x ) − K
k =1

(6)

– функція різниці між отриманою і необхідною кількістю позитивних виходів,
if
ank − x > 0;
1,
Sk ( x ) = 
0 , otherwise

(7)

– ступінчаста функція,
+ ∞ , if
δ (t − tl ) = 
 0 , if

t = tl ;
t ≠ tl

(8)

m

– імпульс у формі дельта-функції Дірака; ∑δ ( t − tl ) − шлейф імпульсів; tl − стала часу
l =1

формування імпульсів; m − кількість імпульсів, необхідних для досягнення збіжності пошукового
процесу до KWTA-режиму; r − роздільна здатність мережі.
На відміну від інших аналогів з неперервною нелінійною траєкторією змінної стану x, мережа
має ступінчасту траєкторію змінної стану x. Тому вона спроможна досягати теоретично будь-якої
скінченної швидкості обробки входів, яка визначається періодом формування імпульсів. Якщо цей
період прямує до нуля, час обробки мережею входів також прямує до нуля. Це – головна перевага
мережі. Практична швидкість обробки входів такою мережею обмежуються її програмною або
апаратною реалізацією. Зокрема, програмна реалізація мережі характеризується обмеженою
точністю обчислень. У випадку апаратної реалізації обмеженнями є скінченна швидкодія
компаратора, неідеальності інтегратора, неузгодженість та ін.
Існування та єдиність робочих режимів мережі
Проаналізуємо існування та єдиність розв’язків робочих KWTA-режимів рівняння станів (4).
Інтегруванням обох частин цього рівняння отримуємо:
t

m

x( t ) = ∫ rD( x ) ∑ δ ( λ − tl )dλ =
l =0

t0
m

x0 + r ∑ D( xl ) H (t − tl ),

(9)

l =0

де
if
 1,

H ( t − tl ) = [ 0 ,1 ], if
 0,
if


t − tl > 0 ;
t − t1 = 0 ;

(10)

t − tl < 0

– ступінчаста функція Хевісайда. Оскільки члени x0 , r , D( xl ) і H (t − tl ) розв’язку (9) є
скінченними, x(t ) i − також скінченне. У робочих KWTA-режимах розв’язок (9) повинен
задовольняти нерівності
m

aK +1 ≤ x0 + r ∑ D( xl )H (t − tl ) < aK .

(11)

l =0

Запишемо нерівності (11) у такій формі:
aK +1 ≤ x0 + rI < aK ,
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(12)

m

де I = ∑ D( xl )H( t − tl ) − ціле число. Існує ціле I таке, що задовольняються нерівності (12) при
l =0

обмеженні 0 < r ≤ min ani − an j , i ≠ j = 1,2,...,N для будь-яких входів, які можна розрізнити (1) і для
довільної скінченної початкової умови x0 . Це означає, що існує постійне число x* ∈ ℜ таке, що
*
aK +1 ≤ x* < aK . Для x* рівність D( x ) =

N

∑ S k ( x* ) − K = 0

означає, що x* є розв’язком робочого режиму

k =1

рівняння (4). З (2) і (5) випливає, що існують KWTA-виходи робочого режиму bn = an − x* , k=1,2,3,…,N
k

k

мережі (4), (5). Це означає, що x є KWTA-розв’язком робочого режиму рівняння стану (4).
Розв’язок робочого режиму рівняння стану (4) може набувати довільного скінченного значення у
*

N

діапазоні aK +1 ≤ x* < a K , задовольняючи рівність D( x* ) = ∑ S k ( x* ) − K = 0 . Розв’язок x* не є єдиним,
k =1

оскільки ця рівність справедлива для кожного x ∈ [a K + 1 , a K ] . Отже, виходи bn k = a n k − x* , k=1,2,…,N −
*

також неєдині. Однак, KWTA-властивість (2) мережі (4), (5) визначається знаками виходів bnK , а не
їхніми значеннями. Ці знаки – єдині для довільного aK +1 ≤ x* < a K . Тому мережа (4), (5) володіє єдиною
KWTA-властивістю (2).
Результати комп’ютерного моделювання
Розглянемо конкретний приклад із відповідним комп’ютерним моделюванням, яке ілюструє
ефективність
вищеописаної
імпульсної
мережі.
Задамо
вхідний
вектор
a= ( 1.4,3.1,2.3,9.2,10,7.6,5.7,4.8,6.9,8.5)

Т

тобто N=10, K=7, r = 0.5 < min ani − an j , i ≠ j = 1,2,...,10 і

початкове значення змінної стану x0 = 0 . Використаємо 1.81 ГГц ПК і розв’язувач нежорстких
звичайних диференційних рівнянь Ейлера (ODE1) із фіксованим кроком 1 × 10 −11 у середовищі
Simulink програми Matlab. Джерело імпульсів реалізуємо за допомогою послідовного з’єднання
генератора імпульсів, диференціатора і блоків абсолютного значення. Імпульси формуються з
періодом τ = 0.5 нс.
На рисунку показано динаміку елементів вихідного вектора b імпульсної мережі, яка
описується рівнянням станів (4) і вихідним рівнянням (5). Як видно з цього рисунка, траєкторії
виходів мережі прямують до єдиного робочого KWTA-режиму протягом 2 нс, починаючи зі своїх
початкових значень у результаті використання чотирьох імпульсів.

Траєкторії елементів вихідного вектора b імпульсної мережі,
яка описується рівнянням станів (4) і вихідним рівнянням (5) для τ = 0.5 нс
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Висновки
Описано аналогову імпульсну KWTA НМ неперервного часу. Мережа спроможна вибирати K
максимальних серед будь-яких N невідомих входів із скінченними значеннями, які можна
розрізняти, розміщеними у невідомому діапазоні, де 1 ≤ K < N . Проаналізовано існування та
єдиність робочих режимів мережі. На відміну від інших аналогів, траєкторії змінної станів мережі
мають кусково-постійну, тобто ступінчасту форму. Тому робочі KWTA-режими у мережі можуть
отримуватись дуже швидко, якщо період формування імпульсів прямує до нуля. Отже, така мережа
може ідентифікувати K найбільших серед N входів майже миттєво без перехідної динаміки.
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ЗАСОБИ СТИСНЕННЯ БЕЗ ВТРАТ ВІДЕОПОТОКУ
ІЗ МІКРОСУПУТНИКА
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Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення зображень без втрат.
Дослідження особливостей побудови дозволяє зрозуміти принципи роботи цих пристроїв та
методи стиску, які покладено в основу їх роботи. Як способи стиснення зображень без втрат
обрано метод JPEG-LS та стандарт CCSDS121.0-B-2. Розглянуто реалізації цих методів з
різними типами архітектур на сучасних ПЛІС. Порівняно результати реалізати розглянутих вузлів на ПЛІС. Враховували різні параметри роботи пристроїв: тактову частоту,
заповненість кристала ПЛІС, кількість бітів на один піксель зображення та швидкість
стиснення. Аналізом результатів можна визначити найбільш оптимальну організацію
роботи пристрою для реалізації подібного вузла стиску, призначеного для використання в
складі системи збирання та накопичення наукової інформації мікросупутника.
Ключові слова: стиснення без втрат, ПЛІС, JPEG-LS, CCSDS121.0-B-2, програмна
реалізація, апаратна реалізація
V. Khomits, V. Hlukhov
Lviv Polytechnic National University,
Computer Engineering Department

TOOLS FOR MICRO-SATELLITE VIDEO STREAM
LOSSLESS COMPRESSION
© Khomits V., Hlukhov V., 2018
Features of construction of devices for compression of lossless images are considered.
The study of the features of the construction allows you to fully understand the principles of
these devices and the methods of compression, which underlie their work. JPEG-LS method
and CCSDS121.0-B-2 standard are chosen as ways of compression of lossless images. The
implementation of these methods with different types of architectures on modern FPGAs is
considered. A comparison of the results of the implemented nodes on the FPGA. Various
parameters of the device's operation are taken into account – clock frequency, FPGA crystal
filling, number of bits per pixel of image and compression speed. The analysis of results allows
to determine the most optimal organization of the device for the implementation of such a
compression node intended for use in the system of collecting and accumulation of scientific
information of the microsatellite.
Keywords: lossless compression, FPGA, JPEG-LS, CCSDS121.0-B-2, software
implementation, hardware implementation
Вступ
Розглянуто особливості виконання стиснення зображень без втрат методами CCSDS121.0-B-2
та JPEG-LS, а також їхню реалізацію у ПЛІС. Метод стиснення без втрат усуває надлишковість
джерела даних, а після декодування дозволяє повністю відновити стиснені дані. У процесі
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декодування вихідні дані можуть бути реконструйовані зі стиснутих даних з відновленням усуненої
надлишковості; процес декомпресії не вносить до даних жодних спотворень. Цей метод особливо
корисний, якщо цілісність даних не повинна бути порушеною.
У роботі порівняно складність реалізацій згаданих алгоритмів стиснення зображень на ПЛІС.
Аналіз останніх публікацій
В основу методу стиснення JPEG-LS покладено алгоритм LOCO-I, який описано в
монографіях [1, 2, 33]. Особливості реалізації методу JPEG-LS на ПЛІС, його порівняння з іншими
алгоритмами стиснення та шляхи реалізації описано в статті [4]. Детальніша інформація про
особливості стандарту CCSDS121.0-B-2 та блок-схема його роботи міститься в ресурсі [6]. У
монографіях [5, 7] описано реалізацію методу стиснення JPEG-LS на ПЛІС фірми Xilinx.
Дослідженням алгоритму стиснення JPEG-LS для використання його у роботі мікросупутника
займались науково-дослідні групи з університету Австралії [8] та Греції [9].
Мета роботи
Метою роботи є визначення особливостей алгоритмів стиснення зображень без втрат JPEGLS та за рекомендаціями CCSDS121.0-B-2, дослідження особливостей їхньої реалізації на ПЛІС.
Також метою роботи є порівняння реалізованих на ПЛІС вузлів стиску інформації без втрат для
вибору основи для реалізації подібного вузла для використання в складі системи збирання та
накопичення наукової інформації мікросупутника.
Структура вузла стиснення даних за рекомендацією CCSDS121.0-B-2
Міжнародний консультативний комітет по космічним системам передавання даних (CCSDS)
розробляє рекомендації із стандартизації [10] для:
– зменшення вартості виконання космічних програм;
– забезпечення взаємодії при виконанні програм;
– покращення опрацювання даних, пов’язаних з космосом;
– уніфікації процесів збереження і архівація зібраних даних.
За рекомендаціями CCSDS121.0-B-2 кодер джерела вузла стиснення без втрат складається з
двох окремих функціональних частин: препроцесора та адаптивного ентропійного кодера.
Функція адаптивного ентропійного кодера полягає в обчисленні унікально зашифрованих
кодованих слів змінної довжини, що відповідають кожному блоку даних, які надходять із препроцесора.
Ентропійний кодер реалізує декілька варіантів кодування, кожен з яких є ефективним для різних
значень ентропії вхідних даних. Кодер вибирає варіант кодування, який дає найвищий коефіцієнт
стиснення окремо для кожного блоку вхідних даних. Оскільки розмір блоку може бути невеликим, а для
кожного блоку обирають якнайкращий спосіб стиснення, загальне кодування може адаптуватися до
швидких змін у статистиці даних. До стиснених даних додається унікальний ідентифікатор (ID), щоб
вказати декодеру, який спосіб необхідно використати для декодування. На рис. 1 показано
функціональну схему адаптивного ентопійного кодера разом із препроцесором.
Реалізація cтандарту CCSDS121.0-B-2 на ПЛІС
Стандарт стиснення CCSDS121.0-B-2 використовують в апаратних реалізаціях, спрямованих
на космічні дослідження. Однією з успішних реалізацій є функціональне ядро (IP Core) ПЛІС
виробництва фірми AMBA™. Нижче наведено структуру ядра (рис. 2) та опис його складових.
На попередньому етапі незалежно від режиму роботи ядра для кожної вхідної виборки
виконують три основні операції в такій послідовності: формування ознаки продовження
попереднього блока, формування прогнозованої величини наступних даних і генерація заповнення
для останнього блоку потоку даних (при необхідності).
Блок-перемикач реалізує стиснення без втрат на основі CCSDS-121.0-B-2 Параметри стиснення мають бути відомі декомпресору, оскільки вони не вбудовуються в стиснений потік у вигляді
заголовків.
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Рис. 1. Адаптивний ентропійний кодер із препроцесором за стандартом CCSDS 121.0-B-2

Рис. 2. Структура ядра ПЛІС AMBA™ CCSDS 121.0-B-2

У вузлі препроцесора (Preprocessor) є блок прогнозування (Predictor), який відображає
значення помилок прогнозування в невід'ємних цілих числах.
Блок Predictor можна обійти, якщо використовувати зовнішній блок прогнозування. У цьому
випадку разом із входом даних використовують окремий вхід External Predictor (XP). Розрядність
вибірки вхідних даних n, а також режим роботи препроцесора налаштовує користувач із
використанням системних регістрів.
Елемент прогнозування помилок (Prediction Error Mapper) приймає значення помилки
прогнозування та відображає їх у числах, що не є від'ємними, які надходять на адаптивний
ентропійний кодер (Adaptive Entropy Coder − AEC). Блок прогнозування помилок може не
використовуватися, якщо використовується зовнішній препроцесор.
Адаптивний ентропійний кодер (AEC) версії CCSDS-121-D [6] призначений для стиснення
даних, він повністю відповідає AEC, визначеному в рекомендації CCSDS-121.0-B-2. AEC підтримує
всі 33 варіанти кодування, визначені в стандарті CCSDS-121.0-B-2. Блок AEC має такі особливості:
а) можливий розмір блоку (J): 8, 16, 32 або 64; б) підтримує основний або обмежений набір
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параметрів коду; c) еталонний інтервал вибірки (r) від 1 до 4096. Ці параметри налаштовує
користувач через регістр конфігурації.
Вузол вибору варіанта кодування одночасно підраховує ефект використання кожного з
методів стиснення і вибирає той метод, який дає найвищий показник стиснення серед інших на
тому самому блоці даних.
Блок кодера RICE Encoder реалізує основний алгоритм адаптивного кодування, який вибирає
кращий з декількох варіантів коду для використання в блоці даних.
Формат CDS (Coded Data Set − кодований набір даних) має таку структуру:
а) послідовність ідентифікаційних бітів;
б) стиснені дані (коди FS (Fundamental Sequence − фундаментальна послідовність));
c) об'єднані k найменш значущі біти (відокремлені біти) з кожного слова вхідних даних.
Модуль передпакувальника Pre-Packer використовють для кожного потоку даних FS і роздільних
відокремлених бітових кодових рядків для попереднього форматування кожного блоку. FS та розбиті
бітові кодові слова (попередньо відформатовані) готують для виведення на 16/32-бітну шину.
Вихідний пакувальник Output Packer отримує та мультиплексує вже попередньо сформовані коди
FS і відокремлені біти з FIFO на виході Pre-Packer та виводить готові CDS-пакети на 16/32-бітну шину.
Дослідженння апаратних реалізацій алгоритму JPEG-LS
Кооперативний дослідницький центр супутникових систем у Квінслендському університеті
технологій у співпраці з Університетом Джона Хопкіна
розробив і виготовив систему
високопродуктивного обчислення (HPC-I) для австралійських наукових місій супутника FedSat.
HPC-I − це експериментальний пристрій, який демонструє доцільність використання технології
FPGA у космосі та можливості зменшення помилок від радіаційного випромінювання. HPC-I,
розроблений на основі радіаційно стійкої ПЛІС Xilinx, є першим реконфігуровним ком’ютером,
розгорнутим у космічному середовищі. Архітектуру системи HPC-I показано на рис. 3.

Рис. 3. Архітектура системи HPC-I

На рис. 4 показано схему вузла стиснення.

Рис. 4. Архітектура вузла стиснення
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Рис. 5. Архітектура конвеєра кодера JPEG-LS
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Для зображень з шириною N
пікселів лінійний буфер зберігає
значення (N + 2) пікселів. Пристрій
керування (Control Logic) містить
давачі синхронізації для визначення
поточного розташування пікселів,
які потім використовують для
правильного ввімкнення та вимкнення чотирьох різних моделей
передбачень. Вузли передбачення
“Повний”, “Горизонтальний”, “Вертикальний” і “Перший” реалізують
чотири варіанти передбачення.
Ця реалізація, яка застосовується для 8-бітових вхідних
зображень та ненадлишкового
JPEG-кодування, потребує близько
1800 CLB або приблизно 78 %
ресурсів кристала ПЛІС. Вона
здатна стискати відеопотік із частотою 43,8 МГц (пікселів/с)
У [9] запропоновано конвеєрну реалізацію методу JPEG-LS
(рис. 5).
Конструкція складається зі
восьмисходинкового конвеєра, на
перших п'яти сходинках конвеєра
здійснюються моделювання контексту, прогноз помилок та кодування довжини. Контекстні адреси
обчислюють з локальних градієнтів
на третьому етапі. Обчислення помилок прогнозування та схеми змінних оновлень знаходяться на етапах
4 та 5 відповідно, а кодування Голомба помилок прогнозування виконується на стадії 6.
Запропонований кодер JPEGLS описується мовою Verilog, моделювання здійснювалося пакетом
Modelsim. Топологію кристала
розроблено для ПЛІС Xilinx
XC7VX485-2 у середовищі Xilinx
ISE 11.5. Згідно з результатами,
розроблений JPEG-LS кодер може
стискати потоки із пропускною
здатністю до 196.1 Msample/s. Розробку перевірено з відомими зразками зображень, а також із спеціальними моделями для тестів режиму
роботи.

Порівняння характеристик апаратних реалізацій на ПЛІС
методу JPEG-LS та рекомендацій CCSDS 121.0-B-2
Метод стиснення без втрат JPEG-LS менш варіативний у виборі параметрів стиснення, ніж
вищеописаний стандарт. Детально алгоритм роботи JPEG-LS описано в [9]. Нижче наведено структуру ядра ПЛІС (рис.6) та опис її компонентів.
Вхідний буфер (Line Buffer) складається з модуля пам'яті і зберігає вхідні дані вибірки, які
подаються на ядро.
Модуль контекстного моделювання (Context Modeler) здійснює операції обчислення помилки
прогнозування. Він звертається до вхідного буфера і читає чотири контекстних значення, необхідні
для визначення контексту. Крім того, цей модуль виконує процедури серединного прогнозу, пошук
краю зображення і всі обчислення для прогнозування помилки. Також цей модуль оновлює вміст
контекстної пам'яті новими значеннями статистичних параметрів обраного контексту.
Модуль кодування Голомба (Golomb Coder) за помилкою передбачення і параметрами стиснення формує код Голомба.
Модуль регістрів стану та контролю містить 4 16-бітні регістри стану та регістри контролю. Регістровий файл забезпечує виконання операцій читання регістрів стану і операції запису регістру
управління.
Описану реалізацію можна взяти за основу створення апаратних реалізацій вузлів стиснення
спеціального призначення.
Характеристики апаратних реалізацій розглянутих методів стиснення наведено в таблиці.
Перспективи подальших досліджень
У подальших дослідженнях, тобто, в розробці ПЛІС стиснення відеопотоку для мікросупутника, планується використовувати отримані результати аналізу обох алгоритмів стиснення для
створення вузла стиснення без втрат на базі ПЛІС, який якнайкраще задовольняє вимоги замовника.
Апаратні реалізації методів стистнення без втрат інформації
JPEG-LS
(AMBA)

JPEG-LS
(HPC-I)

CCSDS 121.0-B-2

JPEG-LS
(конвеєрна реалізація)

Тип ПЛІС

Kintex -7

XQR4062

Virtex 5

XC7VX485-2

Біт на піксель (max)

16

8

32

16

Логічних комірок
використано, LUTs

5600

1800

5809

1554

Msamples/sec

180

180

175

196.1

Рис. 6. Структура ядра ПЛІС AMBA™

135

Для досягнення поставленої задачі планується виконати такі кроки:
• грунтуючись на розглянутих структурах ядер ПЛІС для стиснення зображень, розробити
власну реалізацію для стиснення відеопотоку системи збирання наукової інформації
мікросупутника, яка якнайкраще задовольняє вимоги замовника;
• дослідити характеристики моделі розробленої системи.
Висновки
Досліджено алгоритми стиснення зображень без втрат CCSDS 121.0-B-2 і JPEG-LS та
особливості їх реалізації на ПЛІС. Також порівняно характеристики їхніх апаратних реалізацій. На
основі цих досліджень створено план подальшого розвитку та розроблення власного ядра ПЛІС
стиснення без втрат відеопотоків для його використання в складі системи збирання наукової
інформації мікросупутників.
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯМ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ
© Хомуляк М. О., Пильгун А. О., 2018
Розглянуто проблему відстежування напрямку на Сонце для фотоелектричної
панелі. Проаналізовано типи сонячних електроенергетичних установок та сформульовано вимоги до систем керування ними. Запропоновано спосіб і технічне рішення для
керування позиціонуванням сонячної панелі. Точність наведення фотоелектричної
панелі на Сонце, а також її захист від руйнівного вітрового навантаження забезпечується ефективним алгоритмом функціонування та використанням крокових електродвигунів для побудови виконавчих вузлів.
Ключові слова: електроенергетична установка, сонячна панель, фотоелектричний
перетворювач.
М. Khomuliak, А. Pylhun
Lviv Polytechnic University,
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CONTROL SYSTEM FOR POSITIONING OF SOLAR PANEL
© Khomuliak М., Pylhun А., 2018
The problem of tracking the direction of the sun for the photovoltaic panel is considered.
The types of solar power plants are analyzed and requirements for their control systems are
formulated. The method and technical solution for managing the positioning of the solar panel
are proposed. The accuracy of the photovoltaic panel guidance to the sun, as well as its
protection against the destructive wind load, is provided by an efficient operational algorithm
and using of step electric motors for building executive nodes.
Key words: electric power plant, solar panel, photoelectric converter.
Вступ
Екологічні проблеми та обмежені запаси органічного палива спонукають до пошуку альтернативних джерел енергії. Перспективним напрямком є використання відновлюваних джерел,
зокрема енергії Сонця. Розповсюдженість на більшості території, невичерпність, екологічна чистота
і відносна дешевизна говорять на користь цього ресурсу.
Важливим фактором, який впливає на впровадження сонячних електроенергетичних установок (СЕУ), є коефіцієнт корисної дії сонячної панелі, який залежить від параметрів фотоелектричних перетворювачів [1]. Дещо підвищити енергетичну ефективність сонячної панелі можна за
допомогою періодичного оцінювання її потужності за вольт-амперною характеристикою [2]. Ще
кращого результату можна досягти, орієнтуючи у просторі площину робочої поверхні сонячної
панелі перпендикулярно до сонячних променів [3]. Для цього система позиціонування здійснює
неперервне відстежування напрямку на Сонце, аналізуючи ступінь освітленості сонячної панелі.
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За способом просторового орієнтування сонячні електроенергетичні установки можна умовно
поділити на такі типи [4]: фіксовані, однокоординатні, двокоординатні. Фіксовані розміщують на
дахах будівель чи на землі з постійною орієнтацією у бік екватора і з певним кутом нахилу до
горизонту залежно від географічного місця встановлення – що далі від екватора, то більший кут
нахилу. Однокоординатні СЕУ можуть впродовж світлового дня відстежувати напрямок на Сонце
відносно однієї осі, а двокоординатні – відносно двох осей: горизонтальної і вертикальної.
Результати порівняльних досліджень, здійснених провідними виробниками [5, 6], доводять
значне зростання ефективності фотоелектричних модулів з використанням однокоординатних (на
23−27%) та двокоординатних (на 35−46%) СЕУ відносно фіксованих. Зокрема, із застосуванням
двокоординатних систем особливо помітне збільшення виробництва електроенергії у ранішні та
вечірні години [7]. Ці періоди збігаються з найбільшим споживанням електроенергії від мережі. На
рис. 1 показано виробництво електроенергії системами різних типів у перерахунку на змінний
струм. Зліва наведено середнє виробництво енергії за день у ватах (вранці, опівдні та ввечері) для
нерухомих систем, для розміщених горизонтально, для нахилених на схід, на захід і на південь, а
також для систем з відстеженням у двох координатах. Праворуч наведено річне виробництво
енергії у кіловат-годинах для тих самих варіантів СЕУ.

Рис. 1. Залежність виробництва фотоелектричної енергії
від орієнтації, нахилу та відстеження СЕУ [7]

Точність наведення СЕУ на Сонце залежить від виконавчих вузлів, у яких для запобігання
інерційності доцільно використовувати крокові електродвигуни [8].
Постановка задачі
Спроектувати двокоординатну систему позиціонування сонячної панелі. Розробити її
структуру, алгоритм функціонування та програмне забезпечення, орієнтовані на автономне мікроконтролерне керування та використання у виконавчих вузлах крокових двигунів.
Розв’язання задачі
1. Узагальнена структура сонячної електроенергетичної установки. До її складу [9], крім
сонячної панелі, входять гібридний інвертор і батарея акумуляторів (рис. 2). В автономному режимі за
достатньої кількості сонячної енергії здійснюється живлення споживачів через внутрішню електромережу та одночасне підзаряджання акумуляторних батарей. При цьому надлишок електроенергії може
віддаватись у зовнішню електромережу в межах “зеленого тарифу”. При недостатньому заряді
акумуляторів, у нічний час та у періоди несприятливих погодних умов заряджання акумуляторів та
забезпечення електроенергією споживачів відбувається від зовнішньої електромережі. Гібридний
інвертор виконує перетворення електроенергії постійного струму від сонячної панелі та акумуляторів
на електроенергію змінного струму і підключає її до внутрішньої та зовнішньої електромереж, а також
заряджає акумуляторну батарею за допомогою вбудованого контролера заряду.
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Рис. 2. Структура сонячної електроенергетичної установки

2. Система позиціонування сонячної панелі, структуру якої показано на рис. 3, містить такі
елементи: мікроконтролер (МК), блок давачів (БД), вузол операційних підсилювачів (ОП), вузол
керування кроковими двигунами (ВККД) та вузол безкабельної мережі (БМ).

Рис. 3. Структура системи позиціонування сонячної панелі

Підсилені до необхідного рівня аналогові сигнали від фотоелектричних давачів (ФЕД)
надходять на входи АЦП мікроконтролера для перетворення у цифровий код. Мікроконтролер
аналізує отримані дані про положення Сонця відносно панелі і формує набір сигналів для ВККД, до
складу якого входять контролери (ККД1, ККД2) і драйвери (ДКД1, ДКД2) крокових двигунів. Крім
цього, мікроконтролер обробляє інформацію від давача температури (ДТ) сонячної панелі та давача
швидкості вітру (ДШВ), яку він отримує у вигляді цифрових сигналів.
Про рівень освітленості і температуру сонячної панелі, а також про силу вітру мікроконтролер
надсилає повідомлення хост-комп’ютеру через безкабельну мережу. Зменшення освітленості може
свідчити як про хмарну погоду у зоні розміщення СЕУ, так і про можливе забруднення поверхні
сонячної панелі атмосферними опадами чи з якихось інших причин. Підвищення температури сонячної
панелі теж негативно впливає на її продуктивність, оскільки при нагріванні панелі зростає внутрішній
опір її фотоелектричних перетворювачів і, як наслідок, знижується сумарна потужність виробленої
електроенергії. Зростання сили вітру до небезпечних для сонячної панелі значень може призвести до її
повного руйнування.
3. Алгоритм функціонування системи. Після ініціалізації вбудованих функціональних модулів
(рис. 4) мікроконтролер опитує групу давачів, що відповідають за стан довкілля і стан сонячної панелі.
Давач ФЕД6 контролює ступінь освітленості, а давач ДТ – температуру поверхні панелі. Від давача
ДШВ надходить інформація про інтенсивність переміщення повітряних мас у зоні СЕУ. Крім того, що
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про ці важливі параметри система інформує оператора, вона самостійно реагує на критично небезпечне
відхилення швидкості вітру від норми, переводячи площину сонячної панелі у горизонтальне
положення і зменшуючи таким чином її парусність до мінімально можливого значення. Повернення до
попереднього стану відбувається автоматично після зниження швидкості вітрового потоку.
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Рис. 4. Схема алгоритму функціонування системи

Обертання сонячної панелі відносно вертикальної осі у напрямку зі сходу на захід здійснюється
завдяки аналізу значень сигналів від давачів ФЕД1 і ФЕД2. Як тільки сигнал від ФЕД1 перевищить на
допустиме значення сигнал від ФЕД2, мікроконтролер ініціює спрацьовування азимутального
виконавчого вузла, який повертає панель у західному напрямку до вирівнювання сигналів від
давачів ФЕД1 і ФЕД2. Так само відбувається спрацьовування і кутового виконавчого вузла, коли
сигнал від ФЕД3 перевищує значення сигналу від ФЕД2. Тоді ініціюється зменшення кута нахилу
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до горизонту площини робочої поверхні сонячної панелі, оскільки сонце у цьому разі піднялося
вгору. Подібним чином система реагує на опускання сонця після полудня, проте нахил площини
панелі відбувається у протилежному напрямку, досягаючи збільшення кута нахилу до горизонту.
Переорієнтування сонячної панелі на схід здійснюється вранці, коли сигнал від тилового
давача ФЕД5 перевищує значення сигналу від фронтального давача ФЕД6. Тоді система повертає
панель до того моменту, коли вирівнюються сигнали від азимутальних давачів ФЕД1 і ФЕД2.
4. Реалізація системи здійснена на базі мікроконтролера ATMega2560. Зв’язок із комп’ютеризованими засобами моніторингу і контролю відбувається завдяки використанню безкабельної мережі,
основним елементом якої є модуль Wi-Fi ESP8266EX. Пари азимутальних і кутових фотоелектричних
давачів конструктивно розміщені так, що площини робочих поверхонь давачів у парі утворюють кут
приблизно 20 градусів [10]. Надходження необхідних рівнів аналогових сигналів від фотоелектричних
давачів на входи аналого-цифрових перетворювачів забезпечують програмовані операційні підсилювачі
MCP6S21, у яких передбачена можливість встановлення коефіцієнта підсилення через послідовний
інтерфейс від мікроконтролера. Контролери крокових двигунів реалізовані на мікросхемах L297. Їм
необхідні лише вхідні сигнали синхронізації, напрямку і режиму, оскільки фази генеруються всередині
ККД і таким чином значно знижується програмне навантаження на мікроконтролер. Для драйверів
крокових двигунів використано мікросхеми L298.
Висновки
У роботі розглянуто актуальну проблему відстежування напрямку на Сонце для фотоелектричної панелі з метою підвищення її енергетичної ефективності. Проаналізовано результати
порівняльних досліджень різних типів сонячних електроенергетичних установок у денному та річному вимірах часу. Запропоновано структуру системи позиціонування сонячної панелі та алгоритм її
функціонування. Розроблена система забезпечує керування наведенням фотоелектричної панелі на
сонце в азимутальному напрямку і кутовому нахилі, захист панелі від руйнування надкритичним вітровим навантаженням, а також безкабельний зв’язок із комп’ютеризованими засобами моніторингу і
контролю.
Заміна аналогового керування електромеханічними пристроями на системи цифрового
керування може бути перспективним підходом до вирішення проблеми підвищення енергетичної
ефективності сонячної фотоелектричної панелі.
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ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
В СИСТЕМАХ РОЗУМНОГО БУДИНКУ
© Юрчак І. Ю., Вишинський П. С., 2018
Розглянуто методи та підходи до побудови систем «розумного будинку». Оглянуто
рівні інтелектуалізації сучасних будівель залежно від оснащення інженерними системами. Проаналізовано вимоги щодо систем «розумного будинку» та визначено основні
очікування власників помешкань від впровадження таких систем, зокрема, енергозбереження, рівень комфорту та безпеки.
Досліджено основні технології та способи керування системами «розумного
будинку». Для розроблення ефективної системи регулювання температурного режиму
запропоновано підхід, що грунтується на математичному апараті нечіткої логіки.
Розроблено архітектуру системи, визначено основні модулі та їхні функції. Реалізовано
алгоритм для визначення комфортних температур для приміщення. Сформовано базові
терм-множини, визначено лінгвістичні змінні та функції належності, складено таблицю
нечітких правил. Розроблено методику об’єднання відсічених функцій та оцінювання
нечітких правил за алгоритмом Мамдані. Ця методика дозволяє за допомогою оцінки
внутрішньої і зовнішньої температури повітря з використанням правил нечіткої логіки
визначити, як потрібно скорегувати температуру до комфортних значень.
Ключові слова: розумний будинок, нечіткі алгоритми, інтелектуалізація будинків.
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APPLYING OF ALGORITHMS OF FUZZY LOGIC
IN SYSTEMS OF A SMART HOUSE
© Yurchak I., Vyshynskyi P., 2018
There was considered the methods and approaches to the construction of "smart house"
systems. Reviewed the level of intellectualization of modern buildings, which depending on the
equipment of engineering systems. Conducted an analysis of requirements for "smart house"
systems and determined the main expectations of owners of dwellings from the introduction of
these systems, in particular, energy saving, level of comfort and safety.
There was conducted the research on the main technologies and methods of control of
"smart house" systems. An approach based on a mathematical apparatus of fuzzy logic is
proposed to develop an effective system of temperature control. Developed the architecture of
the system, defined the main modules and their functions. Implemented an algorithm for
determining the comfort of the room. Defined the basic term sets are formed, linguistic
variables and membership functions, compiled the table of fuzzy rules. Developed the method
of combining cut off functions and estimating fuzzy rules based on Mamdani algorithm. This
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technique allows using the evaluation of the internal and external air temperature using the
rules of fuzzy logic to determine how to adjust the temperature to comfortable values.
Key words: smart house, fuzzy algorithms, intellectualization of buildings.
Вступ
В умовах швидкого розвитку мікропроцесорної техніки та побудови на їх основі програмованих пристроїв керування багатьма видами побутового обладнання виникає потреба і, головне,
можливість максимального забезпечення реалізації зростаючих вимог до комфортних умов проживання та праці мільйонів людей.
Сьогодні актуальними є різні методи та моделі автоматизованого управління − так звані
системи розумного будинку та відповідні процеси в ньому. Вони реалізовуються для забезпечення
комфортного перебування людей в приміщенні, а також для автоматизованого управління різними
системами, такими як опалення, освітлення, мультимедіа тощо.
Ядром таких комплексів є апаратно-програмна система, що надає змогу забезпечити
максимально комфортні умови проживання з врахуванням індивідуальних вимог та потреб користувача. Ця система дозволяє досягти суттєвого скорочення енергетичних витрат за рахунок
раціонального використання енергоносіїв. Вирішення цих задач залежить від характеристик житла
та рівня його комфортності.
Стан проблеми
Сьогодні з врахуванням поширеності комп'ютерних технологій актуальними є різні методи та
моделі систем автоматизованого управління розумного будинку.
Більшість існуючих рішень розумного будинку надають можливість користувачу самостійно
налаштовувати ті або інші параметри системи (температуру, освітлення тощо). Проте існує потреба
в розробленні систем, які можуть на основі вхідних параметрів самостійно приймати рішення і
адаптувати потрібні показники (наприклад, температуру повітря в будинку).
Постановка задачі
Розглянути та проаналізувати поняття “розумний будинок”, доцільність їх використання,
виявити основні переваги, складові та їхні функції.
Проаналізувати рівні інтелектуалізації будинків, визначити характерні особливості для
кожного з рівнів та напрямки їх розвитку. Визначити основні принципи керування та засоби
реалізації, що в основному цікавить кінцевих користувачів.
Дослідити можливості застосування нечітких алгоритмів в системах розумного будинку.
Розв’язання задачі
1. Поняття “розумний будинок” та його види. Тенденції розвитку сучасних технічних
систем передбачають зменшення їхніх розмірів та маси, нарощення функціональності та
інтелектуалізації, що значною мірою зумовлено жорсткими вимогами ринкової економіки,
необхідністю зменшення енергетичних затрат, підвищення надійності, задоволення зростаючих
вимог користувачів тощо [1].
У таких умовах з’являються нові системи, які ґрунтуються на нових технологіях, сучасній
елементній базі, високому рівні інтелектуалізації функцій тощо. Однією з таких технологій є системи “розумного будинку”. В літературі можна зустріти й інші назви цієї технології, а саме: “Smart
House”, “Smart Home”, “Intelligent Building” та ін. Детальний аналіз вказаних термінів надає змогу
виокремити та проаналізувати їх особливості, специфіку та відмінності [2,3].
Під терміном “Smart House” розуміють сучасний житловий будинок, що призначений для
комфортного проживання мешканців шляхом використання високотехнологічних пристроїв, які
приєднані до домашньої мережі “Universal Plug'n'Play” з можливістю виходу в мережі загального
користування [5].
Назва “Іntelligent building” використовується для системи, яка інтегрована в помешкання і має
здатність розпізнавати різні ситуації, що відбуваються у приміщенні та відповідним чином
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реагувати на них [6]. Ця реакція визначається згідно з наперед розробленим та запрограмованим
алгоритмом. Можна стверджувати, що система наділена певним рівнем інтелекту.
Загалом під технологією розумного будинку здебільшого розуміють систему, що об’єднує в собі
ряд підсистем, які забезпечують комфортні умови проживання мешканців у приміщенні та надають
змогу суттєво зменшити витрати енергоносіїв. Для управління такою системою забезпечується
централізоване керування з одного технічного пристрою, виконаного у формі пульта [4].
Системи розумного будинку, як правило, містять такі основні підсистеми, як: клімат-контроль,
системи керування опаленням, освітлення, захисту, підсистему централізованого керування аудіо- та
відеосистемами і побутовими системами, підсистему запобігання технічним аваріям та ін.
Сьогодні в керований комплекс «розумний будинок” можна об’єднувати окремі підсистеми
різних виробників. На етапі проектування передбачено можливість оптимального інтегрування
систем з мінімальними витратами та можливістю видозміни конфігурації.
2. Аналіз вимог до системи «розумний будинок”. Вимоги до створення системи “розумний
будинок” не можна чітко визначити і зробити їх універсальними, оскільки в кожного власника вони
дещо відрізняються, що викликає певні труднощі в процесі її реалізації та обумовлює необхідність
постійного вдосконалення, налаштування і програмування певних функцій.
Аналізуючи статистику проведених опитувань різних міжнародних видань, можна сформувати
перелік вимог власників помешкань, які очікуються від системи “розумний будинок” та їх
значущість [8].
• Зручність – 30 %
• Простота використання – 17 %
• Центральне управління – 10 %
• Надійність – 8 %
• Задоволення/розваги – 8 %
• Комфорт – 8 %
• Вартість/якість – 6 %
• Естетика/зовнішній вигляд – 5 %
• Економія – 4 %
• Безпека – 3 %
• Сервіс – 1 %
З наведеної статистики можна зробити висновок, що найбільші очікування від системи
“розумний будинок” пов’язані з комфортом проживання, а вимога економії енергоносіїв займає
лише дев’яте місце. Така ситуація справедлива для закордонних власників систем “розумний
будинок”.
Стосовно України, більша частина споживачів встановлює системи “розумний будинок”
передусім для зменшення витрат енергоносіїв, а вже потім – для забезпечення комфорту та
підтвердження свого статусу. Розробники та постачальники таких систем, як правило, мають певний
базовий комплект для реалізації системи інтелектуального будинку і пропонують встановити його
власнику будівлі.
До переваг подібних систем можна зарахувати зменшення необхідних ресурсів для
комфортного проживання в будинку. За даними статистики, в середньому, система “розумний
будинок” забезпечує зменшення [9]:
• експлуатаційних витрат – 30 %;
• платежів за електроенергію – 30 %;
• платежів за воду – 40 %;
• платежів за тепло – 50 %;
• викидів вуглекислого газу – 30 %;
• пільг з страхування ризиків – до 60 %.
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Отже, система розумного будинку надає змогу істотно підвищити ефективність використання
енергоресурсів, рівень комфорту, рівень безпеки тощо.
3. Аналіз рівнів інтелектуалізації сучасних будівель. Будинок називається розумним, якщо
в ньому наявна певна комп'ютерна чи контролююча система управління інженерним оснащенням
[4]. Ступінь керованості чи контролю встановленого обладнання (або підсистем) визначає рівень
інтелектуалізації будівлі. Всі будинки можна поділити на 5 рівнів інтелектуалізації залежно від
оснащення інженерними системами. Кожен наступний рівень містить як можливості попереднього,
так і додаткові можливості [10].
Нульовий рівень – це звичайні сучасні споруди – “не інтелектуальні”, хоча і обладнані всіма
необхідними системами життєзабезпечення.
Перший рівень – рівень “активного регулювання” – це системи, що оснащені індикаторами
стану та пристроями керування. Користувач має можливість переглянути інформацію про стан систем
та, за потреби, регулювати роботу побутових пристроїв і систем: автоматичне вмикання/вимикання
освітлення та регулювання рівня освітлення залежно від часу доби; опалення та вентиляція
регулюється терморегуляторами та вентиляторами; автоматичне вимикання побутових пристроїв у
разі їх невикористання протягом певного проміжку часу.
Другий рівень – рівень “централізованого керування”. На цьому рівні в споруді окремі системи
життєзабезпечення об’єднуються через загальну структуровану кабельну систему (інтеграція
інженерних систем) та централізовано дистанційно керуються через центральний контролер:
– система клімат-контролю керує температурою, вологістю та іонізацією повітря в
приміщенні;
– система безперебійного живлення контролює використання електроенергії та здійснює
захист від перевантажень, система освітлення обладнана аварійним джерелом живлення;
– система контролю водогону керує нагрівом та температурою води, обладнана давачами
протікання води та контролю каналізації;
– протипожежну систему та систему газопостачання обладнано давачами газу, диму та
сигналізацією, охоронна система містить пристрої ідентифікації власника та відеоспостереження;
– система керування зв’язком контролює телефон, Інтернет та мультимедійні пристрої [10].
Усі системи можуть керуватися з одного пульта чи можливе використання голосового
керування. На цьому рівні проявляються відмінності в специфіці роботи для споруд різного
призначення: адміністративних споруд (захист інформації та конференц-зв’язок), промислових
споруд (автоматизації технологічних процесів) та житла підвищеного комфорту (регулювання
температури води, поливу газонів, прибирання роботами-пилососами).
Третій рівень – рівень “внутрішньої інтеграції” – вся споруда є однією інтегрованою
системою. На цьому рівні відбувається оптимізація різних показників, взаємодія всіх підсистем та
автоматичне керування (централізоване чи розподілене). Тут присутні всі системи, що й на другому
рівні, але всі вони інтегровані в одну складну систему інтелектуального будинку.
Залежно від типу, система інтелектуального будинку може бути відкритою чи закритою.
Закрита – якщо всі пристрої та складові системи виготовив один виробник. Її перевага – менша
ймовірність втручання у систему, але це одночасно і недолік – прив’язування до певного виробника
і висока монопольна ціна на пристрої. Майбутнє – за відкритими системами OSI/ISO (Open System
Interconnection / International Standard Organisation), в яких пристрої різних виробників будуть
уніфікованими та взаємозамінними.
Залежно від способів керування системи можуть бути централізованими (всі підсистеми
керуються одним процесором) чи розподіленими (в процесі керування беруть участь багато
рівноцінних процесорів). Основний недолік централізованої системи керування в тому, що на один
процесор припадає все навантаження і можливі поламки від такого інтенсивного використання, що
виводять з ладу всю систему. За розподіленого керування вихід з ладу процесорів є менш ймовірним, оскільки на кожного з них припадає менше навантаження, що також підвищує швидкодію
процесорів. Вихід з ладу одного процесора не призводить до зупинки роботи всієї системи.
Відповідно система є надійною.
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Четвертий рівень – рівень “зовнішньої інтеграції”, за якого система взаємодіє із зовнішніми
системами та мережами: комунальними службами, службами порятунку та охорони, провайдерами
зв’язку і кабельного телебачення за допомогою засобів взаємодії користувача з інформаційною
системою. Власник має можливість керувати системами газо-, водо-, тепло- та енергопостачання як
з будинку, так і дистанційно, навіть перебуваючи на значній відстані від оселі. Сучасні телекомунікаційні можливості з’єднують системи розумного будинку зі службами міста та у випадку аварій
надсилають сигнал до служб порятунку тощо.
За такої інтеграції в загальні системи і мережі актуальним питанням є технічний захист
інформації всіх споруд. Цього рівня ще не досягнуто, оскільки зовнішні системи не готові
самостійно “спілкуватись” із розумним будинком.
П’ятий рівень – рівень “адаптації” – сьогодні не реалізовано – це перспектива найближчого
майбутнього. За задумом розробників, на цьому рівні система адаптується до різних факторів:
погодних умов, пори року, нового власника тощо.
Узагальнюючи, можна стверджувати, що системи “розумного будинку” розвиваються від
простих до складних, від окремих до інтегрованих, від централізованих до розподілених, від
закритих до відкритих, від стаціонарних до адаптованих. Відповідно, інтелектуалізація функцій
таких систем потребує вирішення низки завдань на кожному з ієрархічних рівнів автоматизованого
проектування, що надає змогу стверджувати про необхідність введення інтелектуального аспекту в
процес розроблення.
4. Аналіз застосування алгоритмів нечіткої логіки. Алгоритми нечіткої логіки можна
застосовувати для визначення комфортних умов перебування в системах “розумного будинку”.
Одним з таких напрямів є обчислення комфортних температур.
Реалізація системи оцінювання передбачає три основні етапи [11]:
– визначення лінгвістичних змінних, базових терм-множин, функції належності;
– визначення правил нечітких висновків;
– процес дефазифікації.
Ці етапи схематично зображено на рис. 1.

Рис. 1. Модель нечіткої логіки в системі оцінювання

Для кожної лінгвістичної змінної необхідно сформувати базову терм-множину. Для змінної,
наприклад, “температура всередині приміщення” така множина складатиметься із чотирьох термів:
“холодно”, “нейтрально”, “тепло”, “гаряче”.
Наприклад, для змінної «температура повітря атмосфери» така множина складатиметься із
чотирьох термів: “холодно”, “нейтрально”, “тепло”, “гаряче”.
Після того, як вибрано лінгвістичні змінні, сформовано терм-множини та побудовано функції
належності, необхідно скласти продукційні правила для моделі (правила виду “Якщо” …, “Тоді”…).
Приклади побудови правил показано у таблиці. Деякі значення в таблиці відсутні – це означає, що у
відповідному правилі вихід не залежить від цієї лінгвістичної змінної.
Правила, що подані в таблиці, потрібно читати так:
1. Якщо Tin є «холодно», і Tout є «мороз», і Sinf є «середній», тоді Tsurf є «низька».
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2. Якщо Tin є «холодно» і Tout є «холодно», і Vw є «помірний», і Sinf є «середній», і R є
«високий» тоді Tsurf є «низька».
Приклад побудови правил нечіткої логіки
Правила
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
…
14
…

T in

T out

Vw

Sind

Якщо
Якщо
Якщо
Якщо
Якщо
Якщо
Якщо
Якщо

холодно
холодно
холодно
комфортно
комфортно
комфортно
комфортно
комфортно

мороз
холодно
тепло
тепло
мороз
холодно
спека
тепло

помірний
сильний
свіжий
свіжий
помірний
сильний
помірний

Якщо

тепло

тепло

помірний

середній
середній

високий
високий
середній
високий

T
високий
низький
низький
низький
низький
низький
високий

T surf
Тоді
Тоді
Тоді
Тоді
Тоді
Тоді
Тоді
Тоді

низька
низька
низька
середня
низька
середня
середня
висока

тоді

дуже висока

Результат, отриманий після оцінювання нечітких правил, зазвичай є нечітким значенням.
Функцію належності використовують для перетворення нечіткого виходу на чітке значення. Цей
процес називається дефазифікацією. Одним з методів, які для цього застосовують, є метод середнього центру або центроїдний метод, що і було використано в цій роботі.
Об’єднання отриманих відсічених функцій (згідно з алгоритмом Мамдані) відбувається за
допомогою максимізації [11]. На рис. 2 показано процес оцінювання нечітких правил за алгоритмом
Мамдані в графічному вигляді.

Рис. 2. Процес оцінювання нечітких правил

Ця методика дозволяє за допомогою оцінювання внутрішньої і зовнішньої температури
повітря з використанням правил нечіткої логіки визначити, як потрібно скорегувати температуру до
комфортних значень.
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Висновок
У роботі проаналізовано стану проблеми розроблення системи розумного будинку.
Розглянуто передумови виникнення поняття “розумний будинок” та такі поняття, як “Smart House”
та “Іntelligent building” та що під ними розуміють.
Проаналізовано вимоги до побудови систем розумного будинку; які вимоги більше
затребувані, а які менше. Проаналізовано основні переваги побудови таких систем та вигоди для
кінцевого користувача. Розглянуто і проаналізовано 6 рівнів інтелектуалізації сучасних будівель:
від нульового рівня – це найпростіший будинок, до п'ятого рівня інтелектуалізації, коли система
адаптується під користувача.
Проаналізовано використання алгоритмів нечіткої логіки та застосування їх у системах
розумного будинку. Розглянуто принцип визначення комфортної температури в будинку з
врахуванням внутрішньої і зовнішньої температури повітря.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ
НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
© Юрчак І. Ю., Москович Т. Р., 2018
Визначено актуальність автоматизованого формування навчального розкладу, що
є запорукою ефективної організації навчального процесу, розподілу навантаження для
викладачів, врахування різного виду занять та відповідних приміщень. Проаналізовано
особливості існуючих систем формування розкладів, визначено їхні сильні та слабкі сторони. Розглянуто методи та підходи до вирішення задачі автоматизованого розподілення
навантаження.
Досліджено особливості генетичних алгоритмів, їх переваги для розв’язання задач
оптимізації та обґрунтовано можливість використання для реалізації автоматизованої
системи розподілу навантаження у вищому навчальному закладі. Запропоновано
модифікований генетичний алгоритм, який реалізує кращі якості класичного алгоритму та
позбавлений деяких його недоліків. Визначено основні параметри генетичного алгоритму
та враховано їх вплив на швидкість та якість кінцевого результату. Подано математичну
постановку загальної задачі розподілу та розроблено модель автоматизованої системи
формування навантаження, яка реалізує методику складання розкладу, орієнтованого на
організацію навчального процесу. Кінцевий застосунок реалізовано мовою Java і надано
для користування як веб-сервіс. Таке представлення забезпечує можливості одночасного
віддаленого доступу користувачів до інформаційних ресурсів. Керування параметрами
роботи алгоритму винесено у конфігураційні файли, що надає можливість ефективнішого
використання та внесення оптимізаційних змін у його роботу.
Ключові слова: автоматизована система формування навантаження, розклад
занять, математичні моделі розкладу занять, моделі генетичних алгоритмів.
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APPLYING OF GENETIC ALGORITHMS IN
THE AUTOMATED WORKLOAD DISTRIBUTION SYSTEM
FOR TEACHERS AND STUDENTS
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There was determined the relevance of the automated formation of the education schedule,
which is the key to effective organization of the educational process, distribution of workload for
teachers, accounting for various types of classes and relevant rooms. Analyzed the features of
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existing scheduling systems, their specifics. Considered the methods and approaches to solving the
problem of automated distribution capacity.
Investigated features of genetic algorithms, their advantages for solving optimization
problems and a possibility of using for the implementation of an automated system of distribution
capacity in an academy. Proposed the modified genetic algorithm that implements the best qualities
of the classical algorithm and lacks some of its limitations. Determined main parameters of the
genetic algorithm and taken into account their influence on the speed and quality of the final result is.
Submitted a mathematical formulation of the general distribution problem and developed the model
of an automated system of distribution capacity, which implements a method for compiling a
schedule focused on the organization of the educational process. The final application is implemented
in Java and is provided for use as a web service. This view provides the possibility of remote access
users to information resources. Managing the parameters of the algorithm made in the configuration
files, allows for more efficient use and making optimization changes to its work.
Key words: automated workload distribution system, schedule of classes, mathematical
models of class schedules, model of genetic algorithms.
Вступ
Проблема автоматизованого формування навчального розкладу залишається однією з
найактуальніших проблем організації навчального процесу в освітніх системах. Складання
ефективного навчального розкладу є запорукою оптимального розподілу навантаження викладачів
та студентів [1].
Від того, наскільки правильно та вдало сформовано навчальний розклад залежить:
1. Якість навчання.
2. Ефективність та комфортність навчального процесу студентів та викладачів.
3. Зменшення ймовірності внесення змін до сформованого розкладу занять після початку
навчального семестру.
Як правило, завданням формування навчального розкладу займається диспетчер, який
повинен враховувати певні вимоги до організації навчального плану, розподілення аудиторій для
проведення занять, поділу студентських груп на підгрупи, наявність викладачів за сумісництвом,
наявність спеціалізованих приміщень для проведення лабораторних занять та багато іншого.
Розв’язання задачі формування та оптимізації ефективного розкладу навчальних занять
вручну проводиться дуже рідко, оскільки така задача є складною і потребує багаточасових затрат
[2]. Тому значну увагу приділяють автоматизованому процесу складання навчального розкладу.
Під “автоматизацією” зазвичай розуміють застосування технічних і програмних засобів, які
частково або повністю звільняють людину від безпосередньої участі в процесах отримання,
перетворення, передавання і використання матеріалів або інформації.
Процес автоматизації формування розкладу надає можливості [3]:
1) враховувати всі необхідні вимоги щодо організації та планування ефективного навчального
розкладу;
2) визначати основні критерії для оцінювання оптимізації та ефективності сформованого
розкладу;
3) зменшувати час процесу складання розкладу;
4) враховувати побажання та вимоги викладачів щодо часу проведення навчальних занять і
забезпечення можливості роботи за сумісництвом.
Стан проблеми
Завдання теорії розкладів мають не лише важливе теоретичне значення, оскільки належать до
класу NP-повних задач, але і набули практичного поширення. Для знаходження оптимального
розв’язку такого класу задач необхідно провести повний перебір всіх можливих варіантів, що не
завжди можливо зробити з огляду на обмеженості ресурсів. Побудова оптимального плану розподілу занять при використанні точних методів рішення може зайняти занадто багато часу і ресурсів,
150

в даному випадку – повний перебір варіантів, що із збільшенням розмірності задачі призводить до
логарифмічного зростання витрачених ресурсів для знаходження розв’язку.
Виникає необхідність у методах, що характеризуються поєднанням поліноміальної залежності часу розрахунку від розмірності задачі і точністю, що наближена до оптимальної [4]. До
такого класу методів належать еволюційно-генетичні алгоритми, які сьогодні є найбільш гнучкими
і ефективними зі всіх відомих наближених алгоритмів [1].
Існує досволі багато систем, за якими можна складати розклад в автоматизованому режимі.
Такі системи розрізняють за функціональністю і гнучкістю.
Основними такими системами є такі програмні продукти:
1. Програма 1С: Автоматизоване складання розкладів. Університет [5].
2. Програма Ректор-ВНЗ [6].
3. Програма Галактика [7].
У таблиці порівняно функціональні можливості систем складання розкладів.
Програмні засоби для розподілення навантаження
“Автоматизоване
складання розкладів.
Університет”

“Ректор-ВНЗ”

“Галактика –
Розклад
навчальних занять”

ручний,
автоматизований,
змішаний

ручний,
автоматизований,
змішаний

ручний,
автоматизований,
змішаний

Врахування побажань викладачів та
студентських груп

+

-

+

Перегляд розкладу занять онлайн

+

-

+

Врахування допустимої кількості занять в
день для студентських груп та викладачів

+

тільки кількість
пар
на день

+

Вибір основних критеріїв оптимізації
розкладу

+

-

+

Можливість формування довільних
розкладів

+

+

+

Можливість складання кількох варіантів
розкладу і вибір кращого з них

-

-

+

Складання розкладу для двох і більше змін

+

+

+

Можливість оперативного резервування
приміщень

+

-

+

Дотримання інтервалу між певними
заняттями

-

-

+

excel, xml, html

-

excel, xml

Розмежування прав доступу

-

+

+

Пріоритетність використання ресурсів

-

-

-

Врахування паралельних занять,
поділ на підгрупи при складанні розкладу

+

-

+

Швидке редагування поточного розкладу

-

-

+

Складання розкладу екзаменів

+

-

+

Критерії
порівняння

Спосіб складання навчального розкладу

Завантаження довідників в певних
форматах
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Постановка задачі
Основною метою наукової роботи є складання алгоритму, здатного генерувати ефективне
навантаження для викладачів та студентів. Як метод складання розкладу пропонується використовувати
модифікований генетичний алгоритм, який реалізує всі переваги класичного алгоритму і позбавлений
деяких його недоліків.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання [8]:
1. Дослідити класичний генетичний алгоритм щодо спроможності складання коректного
ефективного навантаження.
2. Модифікувати алгоритм для підвищення його ефективності.
3. Перевірити ефективність отриманого алгоритму.
4. Дослідити вплив різних параметрів алгоритму на швидкість і результат розв’язання задачі.
5. Визначити ефективні значення параметрів для вирішення завдання.
6. Спроектувати базу даних для уніфікації алгоритму.
7. Реалізувати модифікований генетичний алгоритм, що адаптований для вирішення
завдання розподілення навантаження у вищому навчальному закладі.
Розв’язання задачі
1. Дослідження та порівняння методів розподілення. Задачі складання розкладу належать
до класу комбінаторних, для яких суттєве значення має розмірність, яка може бути настільки
великою, що розв’язати їх простим перебором варіантів є неможливо. Часто такі задачі зводяться до
задач цілочисельного лінійного програмування, для розв’язання яких використовуються методи
відсікання гілок або меж. Традиційними методами дослідження операцій для задач планування є
комбінаторні процедури, імітаційне моделювання, мережні методи й евристичні підходи.
Методи цілочислового програмування
Завдання цілочислового програмування зводиться до виділення змінних, значення яких
необхідно знайти, складання математичної моделі задачі у вигляді обмежень, що описують задачу і
накладають певні обмеження на змінні та складання цільової функції [9].
Застосування алгоритму:
1) виділення змінних.
2) складання математичної моделі (виділення обмежень для змінних).
3) складання цільової функції.
4) знаходження максимуму (мінімуму) цільової функції за допомогою математичних методів.
Основні недоліки:
1) експоненціальне збільшення витрат часу на пошук кращого (прийнятного) рішення із
зростанням розмірності розв'язуваної задачі.
2) відсутність гарантії отримання прийнятного рішення.
3) в силу великої розмірності математичної моделі складно оцінити вплив різних чинників на
процес вирішення завдання і його результат.
Метод теорії графів
У цьому випадку будується неорієнтований граф, в якому кожна вершина представляє
заплановане в навчальному плані заняття. Якщо між двома вершинами можливі конфлікти, то вони
з'єднуються ребром. Це еквівалентно забороні одночасного проведення занять. Тоді задача
зводиться до розфарбування графу в задану кількість кольорів.
Застосування алгоритму:
1) виділення множини занять у навчальному плані;
2) представлення кожного заняття у вигляді вершини графу;
3) з'єднання вершин графу ребрами у разі неможливості одночасного проведення занять;
4) вирішення задачі фарбування графу в задану кількість кольорів.
Основним недоліком методу теорії графів є його низька ефективність для фарбування графів
великої розмірності.
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Агентний підхід
Суть застосування агентного підходу для розв’язання будь-якої задачі є наступною.
Розділення завдання на дрібніші завдання, для вирішення кожного з яких виділяється агент. Мета
агента – знайти такий розв’язок, щоб він узгоджувався з рішеннями інших агентів. Агенти
домагаються узгодження один з одним обміном інформаційними повідомленнями.
Застосування алгоритму:
1) розподіл глобальної задачі на дрібніші під завдання;
2) для кожного виду підзавдання реалізується особливий вид агентів;
3) складання моделі простору, в якому діють агенти у вигляді правил і аксіом;
4) складання онтології понять;
5) заміщення всіх користувачів розкладу агентами, метою кожного є знаходження
оптимального (для себе) розкладу.
Недоліки:
1) відсутність гарантії отримання прийнятного розкладу занять;
2) практично неможливо оцінити вплив значень параметрів для внутрішньої логіки кожного з
агентів на результат розв’язання задачі.
Метод мурашиної колонії
Оснований на здатності мурах знаходити найкоротші шляхи до їжі за допомогою виділення
феромону.
Застосування алгоритму:
1) подати завдання у вигляді зваженого графу;
2) визначити значення сліду феромону;
3) визначити евристику поведінки мурашки при побудові рішення;
4) реалізувати локальний пошук.
Недоліки:
1) збіжність алгоритму гарантується, але час збіжності не визначено;
2) результат роботи методу залежить від початкових параметрів пошуку, які підбираються
експериментально;
3) теоретичний аналіз значення початкових параметрів ускладнено, дослідження є більше
експериментальними.
Метод генетичного алгоритму
Всі розглянуті вище методи в своїй основі використовують ітераційну техніку для покращення результатів. Протягом однієї ітерації шукається розв’язок, який буде кращий за попередній.
Якщо такий розв’язок знайдено, він стає поточним, і починається нова ітерація. Так триває, доки
приріст цільової функції не зменшиться практично до нуля або не виконається задана кількість
ітерацій [10].
Очевидно, що такі методи орієнтовані на пошук лише локальних оптимумів, до того ж розташування знайденого оптимуму залежить від стартової точки. Глобальний оптимум можна знайти
лише випадково. Для збільшення ймовірності знаходження глобального оптимуму використовують
множинний експеримент з різними початковими точками, що суттєво збільшує час пошуку. У
зв’язку з цим представляє інтерес розроблення алгоритмів, які б зберігали переваги описаних
методів і не мали би цього недоліку. Саме до таких належать генетичні алгоритми., які обрано в цій
роботі як метод розв’язування задачі розподілення навантаження.
Генетичні алгоритми – це стохастичні евристичні оптимізаційні методи, основну ідею яких
запозичено з теорії еволюційного розвитку видів [8]. Основним механізмом еволюції є природний
відбір, суть якого полягає в тому, що більш пристосовані особини мають більше шансів на
виживання та розмноження і, відповідно, приносять більше нащадків, ніж менш пристосовані
особини. При цьому завдяки передаванню генетичної інформації нащадки успадковують від батьків
основні їхні якості.
На рис. 1 зображено основний принцип роботи генетичного алгоритму.
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Рис.1. Блок-схема роботи генетичного алгоритму

Основний спосіб взаємодії – кросовер. При кросовері ДНК батьків поділяються на дві частини та
обмінюються своїми половинками. При спадкуванні можливі мутації через радіоактивність або інші
впливи, в результаті яких можуть змінитися деякі гени в статевих клітинах одного з батьків. Змінені
гени передаються нащадку і надають йому нових властивостей. Якщо нові властивості є корисними, то
вони, швидше за все, збережуться в цьому виді і при цьому відбудеться стрибкоподібне підвищення
пристосованості виду.
Переваги генетичних алгоритмів:
1) стійкі до потрапляння в локальні оптимуми;
2) добре працюють у разі вирішення масштабних проблем оптимізації;
3) використовуються для широкого класу задач;
4) прості та прозорі в реалізації;
5) можуть використовуватися в задачах зі змінним середовищем.
До недоліків генетичних алгоритмів можна зарахувати значний час роботи алгоритму.
2. Застосування методу генетичного алгоритму в автоматизованій системі розподілу
навантаження для викладачів і студентів. Для задачі складання розкладу у блоці занять відображено
навчальний план, перелік викладачів, перелік студентських груп, перелік навчальних дисциплін. Блок
занять представлено у вигляді двовимірного масиву Z[i,j]. Стовпець масиву містить інформацію про
викладача, дисципліну, що він викладає, групу, для якої викладає, та тип дисципліни. Отже, блок занять
являє собою агрегований об’єкт [11].
На рис. 2 Зображено взаємозв’язок множин «Групи» – «Дисципліни» – «Викладачі».

Рис. 2. Взаємозв’язок множин «Групи» – «Дисципліни» – «Викладачі»
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Множину блоків занять представлено у такому вигляді:



Z={Zi}, {Zi} = Z



де: Z
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– викладач, що викладає даний блок занять, Z = 1,N pr , Npr – загальне число викладачів;
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– дисципліна, що викладається в даному блоці занять, Z = 1, N dsc , Ndsc – загальне число
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дисциплін; Z – навчальна група, для якої проводяться заняття даного блоку, Z = 1, N gpr , Ngpr –
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загальне число груп; Z ∈ {1, N type } – тип, до якого відноситься дисципліна даного блоку занять (тип
t
Z

дисципліни відображає її приналежність до математичних, гуманітарних або інших груп дисциплін
(вводиться в модель для усунення випадків, коли в один день групі студентів будуть викладатися
дисципліни одного типу, що значно зменшує ефективність навчання і сприйняття матеріалу); Ntype –
загальне число типів дисциплін.
Часова сітка занять, кількість пар у дні тижня, кількість учбових днів у тижні задано у блоці
часових інтервалів. Блок часових інтервалів представлено у вигляді двовимірного масиву T[i,j].
Стовпець масиву містить інформацію про тиждень, день і час. Множину часових інтервалів
представлено у такому вигляді:
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– номер тижня, t = 1, N wps , Nwps – кількість навчальних тижнів у семестрі; t
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тижня, t = 1, N dpw , Ndpw – кількість навчальних днів у тижні; t
– номер години протягом дня,
k
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t = N s , N f , Ns – початок навчального дня, Nf – кінець навчального дня.
k
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Доцільно використовувати найбільший відрізок часу, наприклад, з 8:00 до 21:00, оскільки
потрібно призначити заняття у найбільш зручний для учасників навчального процесу час, і
врахувати, що деякі викладачі можуть надавати перевагу другій половині дня. Побажання
викладачів стосовно часу проведення занять задано у блоці переваг викладачів [8]. Блок переваг
викладачів представлено у вигляді двовимірного масиву P[i,j]. Для кожного викладача є стовпець,
який містить інформацію про бажані часові інтервали (години для навчання).
Розклад аудиторних занять представлено у вигляді двовимірного масиву PA[i,j]. Для кожного
викладача є стовпець, який містить інформацію про часові інтервали, зайняті аудиторними
заняттями. Окрім цього важливою вхідною умовою, що може бути врахована у дистанційному
навчанні, це часові інтервали, в які викладачі не хочуть або не можуть) проводити заняття.
Ці умови зберігаються у вигляді двовимірного масиву PX[i,j]. Для кожного викладача є
стовпець, який містить інформацію про небажані часові інтервали. В результаті роботи буде
отримано варіант розкладу, що відповідним чином враховує задані умови.
Розклад зберігається у хромосомі, яку представлено у вигляді асоціативного масиву
$Chromosome[i], що зв’язує блок занять та блок часових інтервалів. Індекси масиву – номери блоків
занять (посилання на індекс). Значення масиву – номери блоків часових інтервалів. Кожна хромосома особини складається із числа генів, рівних числу блоків занять. Інформаційним
наповненням хромосоми є часові інтервали.
Для заданої множини об'єктів T, Z потрібно знайти варіант розкладу, що забезпечує
мінімальне значення критерію P втрат якості розкладу
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n

P = f (τ ) = ∑ [ci wi (τ )] → min ,
i =1

де wi – значення коефіцієнта штрафу за невиконання i-ї частки критерію; ci – оцінка, що визначає
ступінь невиконання i-ї частки критерію; τ – елемент з множини часових інтервалів Т.
При цьому необхідно забезпечити виконання всіх заданих обмежень: відсутність накладок
всіх типів (для викладачів, навчальних груп, аудиторних і дистанційних занять викладачів),
необхідність проведення всіх запланованих на семестр і передбачених навчальним планом занять,
врахування часових інтервалів, в які викладачі не можуть проводити заняття. Вимоги, за яких
досягається найкращий розклад, можуть бути такими:
1) дотримання рівномірності розподілу занять протягом тижня;
2) дотримання необхідної відповідності між характером проведених занять і часовим
інтервалом його проведення (наприклад, не варто проводити поспіль заняття одного й того самого
типу, зокрема, лабораторні);
3) врахування побажань викладачів щодо свого розкладу занять; вимоги, що пов'язані із
забезпеченням комфортності умов роботи викладачів і навчання студентів даного вузу.
Отже, генетичний алгоритм складання розкладу занять містить нтакі кроки [12].
1. Формування множини блоків занять.
2. Формування множини часових інтервалів.
3. Формування матриці переваг викладачів.
4. Генерація початкової популяції хромосом.
4.1. Генерація екземпляру хромосоми. Генерація хромосоми – це процес зіставлення
блоків занять, що попередньо визначені, з часовими інтервалами. Для кожної зв’язки «викладачдисципліна-група» призначається відповідний часовий інтервал у відповідний день відповідного
тижня. Цей процес проходить випадково для кожного блоку.
4.2. Перевірка згенерованої хромосоми на допустимість. Визначається, чи існують ситуації
типу: − «одна група одночасно знаходиться на заняттях у різних викладачів»; − «викладач
одночасно проводить аудиторне та дистанційне заняття».
4.3. Якщо таких ситуацій не існує, то утворюється допустимий екземпляр розкладу і
додається до початкової популяції.
4.4. Перехід до п. 4.1.
5. Визначення оцінки (штрафу) хромосом у початковій популяції. Оцінка формується,
враховуючи, наскільки хромосома не задовольняє умови, що накладаються [13]. Цими умовами
можуть бути переваги кожного викладача, рівномірність розподілу занять протягом тижня,
відсутність «вікон» у розкладі, відсутність дисциплін однакового типу, що викладаються для однієї
групі підряд протягом дня.
6. Вибір найкращої хромосоми з популяції (з меншою оцінкою), а також вибір ще однієї з 10
кращих.
7. Виконання операції кросоверу для обраних двох хромосом. Застосування кросоверу – це
обмін ділянками між хромосомами. Тобто, випадковим чином вибирається точка поділу хромосом
та відбувається обмін.
8. Перевірка на допустимість отриманих в результаті кросоверу хромосом.
9. Якщо отримано допустимі хромосоми, то вони оцінюються.
9.1. Якщо отримані хромосоми є кращими за існуючі, то їх додають до популяції замість
найгірших.
9.2. Якщо отримані екземпляри не є кращими, тоді:
9.2.1 Виконується мутація – внесення випадкових змін у хромосому. Випадковим
чином обирається елемент хромосоми, що відповідає за співвідношення «тиждень – день – година»
і змінюється відповідно до переваг викладачів. Замість випадково обраної зв’язки «тиждень –
день – година» на початковому етапі генерації хромосоми ставиться зв’язка, що якнайкраще
враховує побажання відповідного викладача.
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9.2.2. Перевірка на допустимість: якщо отримано допустимі хромосоми, то вони
оцінюються.
9.2.3. Якщо отримані хромосоми є кращими за існуючі, вони додаються до популяції
замість найгірших.
10. Повторення п. 6–9.
11. У будь-який момент можна припинити виконання алгоритму. Результатом роботи буде
хромосома з найменшою оцінкою (штрафом).
Висновки
Проведений огляд сучасних систем для автоматизованого формування навчального розкладу
доводить, що є потреба у впровадженні нових алгоритмів та підходів, які спроможні вирішити це
завдання значно швидше і ефективніше. Традиційними методами дослідження операцій для задач
планування є комбінаторні процедури, імітаційне моделювання, мережні методи й евристичні
підходи. Досліджено існуючі методи, моделі та алгоритми, виявлено їхні особливості щодо
спроможності розв’язання цієї задачі. Запропоновано використання модифікованого генетичного
алгоритму, оскільки це надає такі переваги: стійкість до потрапляння в локальні оптимуми;
ефективне вирішення завдань оптимізації; швидкість обчислень; проста реалізація алгоритму.
Розроблено модель автоматизованого розподілу навантаження для викладачів та студентів.
Запропоновано алгоритм, який реалізовано мовою програмування Java. Результати роботи
алгоритму зберігаються у формі, придатній для подальшого оброблення. Керування параметрами
роботи алгоритму винесено у конфігураційні файли, що надає можливість ефективнішого
використання та внесення оптимізаційних змін у його роботу. Представлену систему реалізовано
засобами сучасних мережних веб-технологій, що окрім автоматизації організаційних процесів
забезпечує можливості одночасного віддаленого доступу користувачів до інформаційних ресурсів.
1. Budilovskyi D. M. Optymizatsiia vyrishennia zavdan teorii rozkladiv na osnovi evoliutsiinohenetychnoi modeli rozpodilu zavdan. – Rostov-na-Donu, 2007. – 200 s. 2. Lopateeva O. M. Systema
avtomatyzovanoho formuvannia navchalnoho rozkladu u vyshchomu navchalnomu zakladi na osnovi
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Referat – Kharkiv, 2012. 5. Prohrama “Rektor–VNZ”. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
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