
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

Національного технічного університету України
„Київський політехнічний інститут”

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск № 3

Київ – 2007



2

ББК
Ц4(4Укр)39
З – 415

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. –
Випуск № 3. – Київ: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2007. – 159 с.

У збірнику опубліковано статті вчених, ад’юнктів і здобувачів, студентів інституту, в
яких розглядаються питання побудови сучасних мереж, систем зв’язку та захисту інформації,
автоматизованих систем управління військами.

Редакційна колегія:

Романюк В.А., д.т.н., професор (голова редколегії); Креденцер Б.П., д.т.н., професор;

Герасимов Б.М., д.т.н., професор (заступники голови редколегії); Гостєв В.І., д.т.н.,

професор; Жердєв М.К., д.т.н., професор; Смірнов Ю.О., д.т.н., професор; Самохвалов Ю.Я.,

д.т.н., професор; Романов О.І., д.т.н., професор; Горицький В.М., д.т.н., професор; Субач

І.В., к.т.н., доцент; Шелепенко Ю.В., к.т.н., доцент; Кувшинов О.В., к.т.н., доцент;

Деджироламо Ю.О., к.т.н., доцент; Старков В.М., к.в.н., доцент; Богданов В.В., к.т.н.,

доцент (члени редколегії); Шевченко М.К. (відповідальний редактор).

Всі наукові статті, включені до збірника, прорецензовані фахівцями по галузях та
отримали позитивний відгук.

Збірник затверджено на засіданні вченої ради інституту. Протокол засідання вченої
ради № 5 від 29.11.2007 року.

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” затверджено Постановою ВАК України від
15 січня 2003 року № 2-05/1 в якості фахового видання, в якому можуть публікуватися
результати дисертаційних досліджень в галузі технічних наук.

При передрукуванні матеріалів посилання на збірник наукових праць Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету
України „Київський політехнічний інститут” обов’язкові.
_______________________________________________________________________________о

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного
університету України „Київський політехнічний інститут”, 2007



3

З М І С Т

1. Ананьїн О.В. Системи автоматичного регулювання потужності передавача в каналі радіозв’язку
з ПІД-регулятором при впливі мультиплікативних збуджуючих
діянь..........................................................................................................................................................................   4

2. Беркман Л. Н., Толюпа С. В. Архітектурна концепція побудови, принцип реалізації,
ефективність застосування інтелектуальної телекомунікаційної мережі................................................. 9

3. Богданов В.В., Паламарчук Н.А.  Навчальний комплекс статистичної оцінки
псевдовипадкових і текстових послідовностей.............................................................................................. 17

4. Герасимов Б.М., Кондратенко С.О., Перегуда О.М. Методика побудови нейро-нечіткої бази
знань системи підтримки прийняття рішень................................................................................................... 27

5. Войтер А.П. Стабілізація на МАС-рівні стільникових радіомереж з комутацією
пакетів...................................................................................................................................................................... 32

6. Гостев В.І.,Ткаченко А.Л. моделі атенюатора з урахуванням його реальних
характеристик......................................................................................................................................................... 39

7. Гулак Н.К.  Методика експертного оцінювання та вибору моделі подання знань в системах
підтримки прийняття рішень.............................................................................................................................. 45

8. Дорощенко О.В., Сініцин І.П., Ільїна О.П. Аналітичний супровід процесів актуалізації
програм розвитку Збройних Сил України....................................................................................................... 48

9. Загідько О.В., Зарічна Е.О. Порівняння ефективності різних методів завадостійкого
кодування................................................................................................................................................................ 57

10. Зарічна Е. О.,Загідько О. В. Досягнення граничної ефективності систем передачі інформації
шляхом узгодження схем модуляції і турбокодування................................................................................ 63

11. Кузавков В.В. Системи блокування стільникової телефонії...................................................................... 69
12. Лівенцев С.П. Методика синтезу алгоритмів корекції параметрів системи адаптації в

програмувальних радіо засобах.......................................................................................................................... 74
13. Міночкін А.І. Основні положення еволюційної методології побудови прикладного

математичного забезпечення оперативного управління мобільними компонентами мереж зв’язку
військового призначення..................................................................................................................................... 81

14. Могилевич Д.І. Показники якості категорійного обслуговування заявок при абсолютному
пріоритеті і їхній розрахунок на інтелектуальній мережі спеціального
призначення............................................................................................................................................................ 86

15. Могилевич Д.І., Климович О.К. Методика оцінки якості функціонування мобільних
телекомунікаційних мереж в критичних ситуаціях....................................................................................... 89

16. Овчаров О.О., Лоза О.М., Ткаченко Ю.М. Методика розрахунку завадозахищеності
радіотехнічних підрозділів в умовах застосування активних завад........................................................... 94

17. Польщиков К.О. Імітаційні моделі процесів управління інформаційними потоками в
телекомунікаційних мережах............................................................................................................................. 98

18. Самойлов І.В.Модель діагностики комп’ютерних мереж на базі інтервальних функцій
належності............................................................................................................................................................... 104

19. Самохвалов Ю.Я., Штаненко С.С. Синтез структури розподіленої експертної системи
диспетчерського управління АСУ „ДНІПРО”............................................................................................... 111

20. Сілко О.В., Міночкін Д.А. Методика формування технічного вигляду комплексу засобів
автоматизації обробки інформації  міжвидового використання на етапі передпроектного
аналізу...................................................................................................................................................................... 118

21. Сова О.Я. Метод багатопараметричної зондової марштуризації в мережах MANET з
використання нечіткої логіки............................................................................................................................. 125

22. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Сусь Б.Б. Співвідношення невизначеності
гейзенберга з точки зору теорії коливного руху матерії............................................................................... 136

23. Толюпа С.В., Чумак О.І., Чумак В.К. Методика виявлення багатопозиційних сигналів в умовах
апріорної невизначеності .................................................................................................................................... 140

24. Хусаінов П.В. Система інформаційної підтримки адміністратора безпеки: структура, задачі,
оцінка ефективності.............................................................................................................................................. 146

25.  Автори номера....................................................................................................................................................... 156
26.  Памятка для автора............................................................................................................................................... 159



4

УДК 621. 396. 4                   к.т.н. Ананьїн О.В. (ЦВЗ ДПСУ)

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАВАЧА В
КАНАЛІ  РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ПІД-РЕГУЛЯТОРОМ ПРИ ВПЛИВІ

МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ ЗБУДЖУЮЧИХ ДІЯНЬ

На практиці на якість прийому та передачі радіосигналів впливають різноманітні види завмирань. Це
явище є основною перешкодою для якісної та надійної передачі інформації за каналами радіозв`язку. В даній
статті наведено дослідження ефективності одного з методів боротьби з впливом завмирань в каналах
радіозв’язку за допомогою спеціального корегуючого пристрою.

Актуальність теми обумовлена тим, що прийом радіосигналів завжди здійснюється при
наявності завад і завмирань. Одним з ефективних методів боротьби з завмираннями сигналів
є метод адаптивного прийому. В системах радіозв’язку застосовується один з видів цього
методу, – так зване автоматичне регулювання потужності випромінювання передавача в
прямому каналі радіозв’язку (АРПП), з застосуванням каналу радіоуправління. Канал
радіоуправління має вигляд ланцюга зворотного зв’язку, який здійснює функцію управління
потужністю випромінювання радіопередавача, що може суттєво зменшити вплив завмирань
на якість радіоприйому [1].

Метою даної статті є дослідження одного з можливих варіантів систем АРПП, з
застосуванням спеціального корегуючого пристрою для підвищення якості зв’язку на
радіолініях.  За критерії якості функціонування даного варіанта системи АРПП прийнято
швидкодію та точність. Під швидкодією розуміється мінімальний час реакції системи АРПП
на вплив зовнішніх збуджуючих діянь, а під точністю – похибка розузгодження між
сигналом, що потрапляє на радіоприймальний пристрій та опорним сигналом у пристрої
порівняння, що знаходиться в радіоприймачі.

 В якості спеціального корегуючого пристрою в даній системі АРПП застосовується
пропорційно-інтегральний регулятор (ПІД-регулятор). Вибір ПІД-регулятора для таких
систем обумовлений можливістю його використання для управління об’єктами, які або не
піддаються,  або піддаються з великими труднощами формалізованому опису [2]  та всього
трьома параметрами для настроювання.

Крім того, ПІД-регулятори, у відмінність від більшості сучасних розробок, можна
реалізувати як у цифровому вигляді (програмним способом), так і в аналоговому вигляді
(апаратним способом). В якості математичного апарата для математичного описання
динамічних ланок моделі систем АРПП з ПІД-регулятором доцільно використовувати метод
z-перетворення та перетворення Лапласа.

В даній статті дослідження системи АРПП з ПІД-регулятором в каналі радіозв`язку при
впливі мультиплікативних збуджуючих діянь (завмирань) здійснюється шляхом
моделювання в інтерактивній системі MatLab [3, 4].

Рішення задачі. Систему АРПП можна представити у вигляді двох зв’язаних каналів:
каналу передачі інформації або радіоканалу зв’язку та каналу радіоуправління [5].
Функціональна схема системи автоматичного регулювання потужності передавача
представлена на рис. 1. На схемі радіопередавальний пристрій (РПдП) включає в себе
модулятор та передавач. Кожний із каналів включає в себе радіоланку: радіопередавач РПдП
– середовище розповсюдження – радіоприймач РпрП. Радіопередавач випромінює у
напрямку кореспондента, сигнал потужністю P<=Pmax на частоті f1. Сигнал U(t), який
знімається з РПрП1, порівнюється з опорним сигналом U0 у пристрої порівняння, похибка
розузгодження якого через радіоланку 2 подається на пристрій управління ПУ (регулятор).
Регулятор через електричний атенюатор управляє потужністю передавача РПдП1,
зменшуючи тим самим похибку розузгодження. Опорний сигнал U0 непрямим чином задає
якість приймаємого сигналу Uc(t) на вході радіоприймача РПрП 1.  Задача полягає у
підтриманні необхідного рівня НВЧ-сигналу Uс(t), достатнього для якісного прийому. Якщо
при завмиранні рівень сигналу Uc(t) на вході приймача починає зменшуватися,  то
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потужність радіопередавача повинна зрости настільки, що рівень сигналу Uc(t) відновився,
практично, до початкового.

Рис. 1. Функціональна схема системи автоматичного регулювання
потужності передавача

Передаточна функція цифрового ПІД-регулятора може бути записана різними
способами, оскільки інтегрування та диференціювання в цифровій формі може бути
виконано різними методами [2].

Апроксимуючи похідну першою різницею та використовуючи інтегрування на основі
трапецеїдальної апроксимації, записують передаточну функцію цифрового ПІД-регулятора у
вигляді
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де h0  – крок дискретизації.

На рис. 2(а) показаний один з видів підключення ПІД-регулятора в системі управління.

Рис. 2. Система автоматичного управління з ПІД-регулятором (а) та принципова схема цифрового ПІД-
регулятора (б)
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На рис. 2, б представлена структурна схема цифрового ПІД-регулятора в системі
MatLab, де на вхід In1 подається похибка розузгодження, а на входи In2, In3, In4 відповідно

значення коефіцієнтів
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,
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KhKK di .

Передаточна функція радіоланки має вигляд:

)/()( 3
3 bsesG s

pз += -ta                                    (2)

Передаточна функція радіоланки, описує загасання та запізнення радіосигналу в
ідеальному (без завад) середовищі розповсюдження та фільтрацію сигналу вихідним
фільтром у приймачі.

За деяких умов при складанні моделі системи АРПП можна вважати,  що канал
радіоуправління є ідеальним, а в каналі радіозв’язку змінюються умови розповсюдження
радіохвиль.

Потужність на виході передавача, що регулюється атенюатором, представлено
нелінійною залежністю:
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де Pmax –  потужність генератора НВЧ-коливань, md (t)  – сигнал на вході атенюатора.

Якщо похибка розузгодження в системі АРПП мала і, відповідно, управляючий сигнал
на вході атенюатора має невеличке відхилення від установки, то робота атенюатора
проходить у лінійному режимі.

Якщо потужність генератора НВЧ - коливань прийняти рівною Pmax=20Вт, то для
отримання на виході передавача РПдП1 номінальної потужності Pном = 10Вт на вхід
управляємого атенюатора треба ввести напругу установки m05. Управління атенюатором
здійснюється цифровим ПІД-регулятором. m(t) -сигнал на виході регулятора (атенюатора).

Кожну ідеальну радіоланку (R1 та R2) з урахування тільки запізнювання сигналу у
середовищі розповсюдження та фільтра приймача опишемо передаточною функцією:

)10/(10)/()( 01,0
3

3 +=+= -- sebsesG s
pз

ta                        (4)

Управління потужністю випромінювання передавача у каналі радіозв’язку в цих
системах здійснюється при безпосередній дії управляючого сигналу на електронно
управляємий атенюатор (Attenuator), який знаходиться у передавачі та включається у
роз’єднання тракту між джерелом потужності та антенною системою.

На рис. 3 показано модель системи АРПП з ПІД-регулятором і атенюатором, що
перестроюється сигналом управління, при наявності мультиплікативних завад.

При складанні моделі системи вважаємо, що в каналі радіоуправління завмирань немає,
а в каналі радіозв’язку змінюються умови розповсюдження радіохвиль (змінюється
співвідношення сигнал/шум на вході приймача РПрП1) за рахунок впливу завмирань.
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Рис. 3. Модель системи АРПП з ПІД-регулятором і атенюатором, що перестроюється сигналом
управління, при наявності мультиплікативних завад

Процеси в такій системі при дії мультиплікативних завад (завмирань) відображаються
на індикаторах Medium, Error (середовище розповсюдження, похибка), Р (потужність), m
(управляюча дія) та для ступінчатих і синусоїдальних замирань представлені відповідно на
рис. 4 та рис. 5.
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Рис. 4                                                              Рис. 5

По осях ординат на рис. 4 та рис. 5 відкладені відносні одиниці, але для реальних
систем потужність Р  буде вимірюватися у ватах, а управляючі дії m – у вольтах.

ПІД-регулятор потребує настроювання для певного вхідного сигналу. Так, найкращі
перехідні процеси в системі з цифровим ПІД-регулятором і електричним атенюатором, при
дії мультиплікативних завад (завмирань) мінімальну поточну похибку отримуємо при
значеннях коефіцієнтів ПІД-регулятора, приведених в таблиці коефіцієнтів.

Таблиця коефіцієнтів

Sin Step
Gain 1 40 40
Gain 2 3,3 3,3
Gain 3 190 190
qmax 0,00085 0

Висновок. Дослідження системи автоматичного регулювання потужності передавача з
ПІД-регулятором при дії мультиплікативних збуджуючих діянь (завмирань) методом
математичного моделювання показує, що ПІД-регулятор, як корегуючий пристрій забезпечує
досить високу якість функціонування системи, що характеризується похибками
розузгодження в перехідних та сталих режимах роботи системи.  Система АРПП з ПІД-
регулятором з високою точністю відпрацьовує заданий рівень опорної напряги U0, яким
оператор задає необхідну якість приймаємого сигналу Uc(t) на вході радіоприймача РПрП1.
Тому застосування ПІД-регулятора в якості корегуючого пристрою, для підвищення якості
передачі та прийому радіосигналів для систем АРПП, модель яких описана в статті, є
важливим та перспективним завданням.
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АРХІТЕКТУРНА КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ, ПРИНЦИП РЕАЛІЗАЦІЇ,
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

В даній статті показана архітектура, принципи реалізації, ефективність застосування
інтелектуальних телекомунікаційних мереж. Актуальність даного матеріалу заключається в тому, що
впровадження інтелектуальних мереж сприятиме залученню членів нашого суспільства до інформаційного
простору, що є важливим політичним завданням держави, а професійне вирішення зазначеного питання –
важливий крок до формування конкурентоспроможного телекомунікаційного ринку в Україні.

Телекомунікаційна галузь є динамічною галуззю не тільки в Україні, але й в усьому
світі.  В останні роки в нашій країні має місце не тільки кількісний,  але і якісний розвиток
телекомунікацій. В останнє десятиріччя інформаційний стан суспільства є визначальним
чинником економіки, обороноздатності і суверенітету країни. Перебудова політичних і
соціальних структур суспільства, виробничо-економічних відношень в умовах формування
ринкової економіки об’єктивно призвела до необхідності істотної зміни організації
інформаційної взаємодії між господарськими суб’єктами. За останні роки намітився значний
прогрес у створенні вітчизняної інформаційної й телекомунікаційної інфраструктури [1].

Стрімкий розвиток засобів зв’язку й обчислювальної техніки посприяв появі нових
інформаційних мереж, серед яких – інтелектуальна мережа (Intelligent Network, IN). Її
прообрази з’явилися в багатьох країнах, і нині ведеться робота зі створення спільної
концепції побудови інтелектуальної мережі та її апаратних і програмних засобів, що
відповідають міжнародним стандартам. Інтелектуальна мережа об’єднує економічні інтереси
трьох сторін – користувачів, постачальників послуг і постачальників устаткування. Саме це й
послужило основною причиною її інтенсивного розвитку та докорінної зміни мереж зв’язку.

Основна мета інтелектуальної мережі – швидке, ефективне й економічне надання
інформаційних послуг масовому користувачеві. Завдяки цьому користувач не чекає, коли
постачальник послуг надасть йому послуги, а одержує їх тоді, коли йому потрібно.
Відповідно до цього користувач і платитиме за надані послуги протягом часу користування
ними. Отже, швидкість і ефективність надання послуги дає змогу забезпечити її
економічність, оскільки користувач орендуватиме канал і послуги лише протягом певного
часу, а це дає можливість зниження витрат. Саме в цьому, тобто у гнучкості надання послуг і
полягає принципова відмінність інтелектуальної мережі від інших мереж.

Разом з тим зниження витрат індивідуального користувача на послуги сприяє
збільшенню попиту на них, тобто збільшує прибуток постачальників послуг. А розширення
попиту на послуги обумовить збільшення постачань необхідного устаткування, тобто
збільшення прибутку постачальників устаткування. Отже, гнучке надання послуг в ІN сприяє
об’єднанню економічних інтересів користувачів, постачальників послуг і постачальників
устаткування [2].

Швидке, ефективне й економічне надання послуг користувачеві можливе лише за нової
концепції побудови мереж зв’язку, яка полягає в розподілі функцій комутації та надання
послуг. Сьогодні функції надання послуг є невід’ємною частиною функцій комутаційних
систем, тому зі зростанням кількості послуг і функціональних особливостей систем різко
збільшуються їхні апаратні засоби та програмне забезпечення. Через це комутаційні системи
стають усе складнішими, а їхня вартість відповідно зростає.

Інтелектуалізація інформаційно-телекомунікаційних мереж, що відбувається на
сучасному етапі, має потребу в керуванні такими мережами по протоколах, незалежно від
послуг, які, у свою чергу, надаються різними операторами й/або постачальниками в межах
всієї мережі незалежно від типів застосовуваних у ній технічних засобів. Для взаємодії
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розподілених компонентів керування в єдиній системі, а також для реалізації її функцій
керування, необхідна мережа, створена на основі сучасних інформаційних технологій [3].

Така мережа створюється на основі загальних принципів і підходів до побудови
мультисервісних мереж зв’язку відповідно до концепції New Generatіon Networks (NGN), що
забезпечує надання необмеженого набору послуг із гнучкими можливостями керування
ними, можливостями персоналізації послуг, а також створення нових за рахунок уніфікації
рішень щодо побудови мережі. Концепція NGN передбачає  реалізацію універсальної
транспортної мережі з розподіленою комутацією, винесення функцій надання послуг у
кінцеві мережні вузли, а також інтеграцію із традиційними мережами зв’язку [4].

Технологічною основою інформаційної інфраструктури є глобальна інформаційно-
телекомунікаційна мережа, що повинна забезпечити можливість недискримінаційного
доступу до інформаційних ресурсів кожного користувача. Інформаційна інфраструктура
являє  собою сукупність баз даних, інформаційних масивів, інтелектуальних засобів обробки
інформації, взаємодіючих гетерогенних мереж зв’язку й терміналів користувачів.

Разом з тим необхідно враховувати те, що сучасна інформаційна телекомунікаційна
мережа апріорно орієнтована на роботу в умовах неповноти або нечіткості вихідної
інформації, невизначеності зовнішніх впливів і середовища функціонування, вимагає
залучення нетрадиційних підходів до керування із застосуванням методів і технологій
штучного інтелекту. Такі системи, названі інтелектуальними системами керування, фактично
створюють новий клас, для якого принципи побудови, методи аналізу й синтезу повинні
враховувати всі характерні риси різнорідних телекомунікаційних мереж зв’язку.

До основних особливостей інтелектуальної мережі, які відрізняють її від „не
інтелектуальних” мереж, насамперед, належать:

− взаємна незалежність змін, що вносяться в базову мережу й інтелектуальну
надбудову (платформу ІN) під час реалізації будь-яких додаткових послуг;

− практична одночасність процесів створення і впровадження послуг;
− можливість доступу до послуг з використанням звичайних інтерфейсів „користувач –

мережа” (аналогова телефонна лінія, базовий і первинний доступи цифрової мережі
інтегрального обслуговування тощо);

− незалежність у процесі розроблення та впровадження додаткових послуг від
постачальників комутаційного устаткування;

− можливість для абонентів створювати свої власні послуги за додаткову плату і
гнучко, за своїм розсудом, змінювати профілі конкретних послуг [5].

Бізнес-модель, що визначає учасників процесу надання інфокомунікаційних послуг і
їхні взаємини, також відрізняється від моделі традиційних послуг електрозв’язку, у якій було
представлено всього лише три основних учасники: оператор, абонент і користувач.

Нова бізнес-модель передбачає наявність постачальника послуг, що надає
інфокомунікаційні послуги абонентам і користувачам. При цьому сам постачальник є
споживачем послуг переносу, які надаються оператором мережі зв’язку. Схема взаємодії
учасників при наданні інформаційно-телекомунікаційних послуг є складною, а саме:

– постачальник інформації надає інформацію постачальникові послуг для поширення;
– брокер надає інформацію про постачальників послуг і їхніх потенційних абонентів,

сприяє  користувачам при пошуку постачальників необхідних для них  послуг;
– ретейлер виступає як  посередник між абонентом і постачальником послуг з метою

адаптації послуги до індивідуальних вимог абонента.
До інфокомунікаційних послуг пред’являються такі вимоги як:
– мобільність послуг;
– можливість гнучкого й швидкого створення нових послуг;
– гарантована якість послуг.
Важливий той факт, що інфокомунікаційні послуги повинні бути доступними

користувачеві незалежно  від способів доступу до них.  З технічної точки зору це досягається
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за рахунок використання стандартизованих програмних і апаратних інтерфейсів між
компонентами (рівнями) відкритих систем [6].

Побудова інтелектуальної мережі сприяє користуванню практично всіма її
можливостями, за винятком однієї, яка за будь-яких умов залишається прерогативою
експлуатаційних компаній (операторів мереж), а саме, безпосереднього керування елементами
мережі.

Розглянемо докладніше деякі види послуг, сегмент споживачів, область застосування та
переваги від надання послуг інтелектуальної мережі зв’язку:

VOT (Televoting) –  телеголосування (послуга, яка досить актуальна для українського
споживача, враховуючи політичну ситуацію в країні: вибори, ініціація референдумів і т. ін.)

Послуга дозволяє проводити сеанси „голосування по телефону”. Підрахунок кількості
голосів проводиться засобами ІМЗ. Результати опитування надаються абонентові по
закінченні періоду голосування або в режимі реального часу. Вибір варіантів відповіді при
голосуванні здійснюється користувачами шляхом виклику на певний логічний номер ІМЗ.
Для різних варіантів відповіді призначаються різні логічні номери ІМЗ, також можливо
призначення одного номера з наступним вибором користувачем варіанта відповіді (з
використанням тонального набору).

Сегмент споживачів – компанії, що проводять опитування, дослідження, конкурси:
телерадіокомпанії й інші засоби масової інформації; маркетингові агентства; політичні
партії; аналітичні компанії, що проводять соціологічні дослідження.

Область застосування: масові опитування; голосування; конкурси з розиграшами
призів; телемарафони; аналіз суспільної думки; заходи на телебаченні, радіо або в пресі,
у яких очікується велика кількість телефонних дзвінків.

Плюси від  застосування послуги: можливість визначити рейтинг своєї популярності;
можливість проводити телевікторини й конкурси з розиграшами призів; організація
опитування теле- і радіоаудиторії з метою з’ясування суспільної думки по тому або іншому
питанню; проведення маркетингових і статистичних досліджень; одержання додаткових
засобів, за рахунок надання користувачам можливості брати участь у голосуванні
(конкурсах) за додаткову оплату.

FPH (безкоштовний телефон) – є одним з ефективних інструментів цивілізованого
ринку, пропонує практично необмежені можливості в області реклами й маркетингу,
дозволяючи компаніям підтримувати зв’язок зі своїми закордонними співробітниками,
клієнтами й партнерами. Послуга дозволяє абонентові приймати на єдиний номер й
оплачувати виклики користувачів і надає користувачеві послуги можливість безкоштовного
доступу до послуги по єдиному номеру.

Сегмент споживачів – компанії,  що надають інформацію про товари або послуги
своїм клієнтам по телефону в автоматичному або напівавтоматичному режимі, а також
організації, що мають розгалужену мережу філій.

До даної категорії користувачів відносяться: торговельні й сервісні компанії;
диспетчерські служби; рекламні служби; інформаційні служби; служби екстреної допомоги.

Область застосування: прямі продажі товарів; „гарячі лінії”; різні види бронювання
(авто, готелю, квитки на транспорт, на концерти, спектаклі й т. ін.).

Плюси від  застосування послуги: можливість зробити дзвінок за рахунок фірми, що
рекламує цей номер; єдиний, що легко запам’ятовується номер для реклами товарів або
послуг у різних регіонах; відсутність необхідності терміново міняти свої координати в
рекламі при проведенні разових маркетингових і рекламних акцій,  а також при переїзді в
інший офіс; розподіл вхідних дзвінків залежно від графіка роботи підрозділів компанії як по
годинниках, так і по днях; облік і статистика всіх дзвінків. Регулярний статистичний аналіз
дзвінків, які надійшли на безкоштовний номер, що дозволяє визначити конкретний регіон,
місто або район, де проявляється найбільший попит на послуги або товари компанії.

UAN (універсальний номер) – послуга забезпечує доступ до терміналів абонента,
розміщених у різних районах або зонах, шляхом набору того самого універсального номера.
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Зухвалий абонент може зв’язатися по телефону з потрібною йому організацією, де б вона не
перебувала й одержати потрібну інформацію. Послуга дозволяє абонентові приймати
виклики користувачів на єдиний універсальний номер. Дана послуга може бути затребувана
організаціями, що мають розподілену структуру офісів, абонентами, що приймають виклики
на різні телефонні номери залежно від дня тижня й часу доби й т. ін.

Ставши власником UAN абонент одержує: єдиний багатоканальний телефонний номер;
автоматичне обслуговування (утримання викликів, пошук вільного номера); статистика по
всіх дзвінках, що надійшли;

Сегмент споживачів – компанії, що активно міняють місце розташування і які
користуються як фіксованим, так і мобільним зв’язком, а також організації, що мають
розгалужену мережу філій.

До даної категорії користувачів відносяться: служби доставки товарів, диспетчерські
служби, мережі магазинів, ремонтно-технічні служби.

Плюси від  застосування послуги: економія витрат за рахунок оптимізації маршруту
з’єднання, постійний номер, що не потрібно міняти при переїзді в інший офіс, можливість
організації розподіленої структури фізичного місця розташування абонента, поліпшення
інформаційної підтримки клієнта, посилення ефекту від рекламних заходів, оптимізація
роботи з партнерами.

PRM – виклик з додатковою оплатою. Послуга дозволяє абонентові надавати
користувачам довідково-інформаційні послуги за додаткову плату. Користувачеві
нараховується плата як за отриманий зв’язок, так і за додаткову інформацію, надавану її
власником – абонентом послуги. Виклик з додатковою оплатою є високоефективним
методом надання інформаційних,  довідково-консультаційних, розважальних послуг.

Сегмент споживачів:  компанії,  що роблять різні платні послуги по телефону,
консультаційні фірми (юридичні, медичні, психологічні, економічні й ін. консультації),
інформаційні послуги (погода, гороскопи, біржові зведення, новини, оголошення про продаж
і покупку житла, прийом оголошень й ін.), прийом замовлень (доставка продуктів і товарів,

замовлення послуг (таксі) з передоплатою й т. ін.),
послуги розваги (служби знайомств, дозвілля для
дорослих, казки на ніч дітям).

Плюси від застосування послуги: можливість
організувати обслуговування телефонних викликів по
єдиному багатоканальному номеру без додаткового
встаткування й нових ліній зв’язку, можливість
створення спеціальних сценаріїв по обслуговуванню
виклику, надання різних послуг з телефону за плату,
можливість розвитку  нових напрямків бізнесу [5].

Як відмічається в [2], основною вимогою до
архітектури при побудові IN є відокремлення функцій
надання послуг від функцій комутації та розподіл їх за
різними функціональними підсистемами. Як і для
традиційних мереж, функції комутації залишаються в
базовій мережі зв’язку, а функції керування послугами
та створення і впровадження їх виносяться в окрему від
базової мережі інтелектуальну надбудову, яка взаємодіє
з базовою мережею за допомогою стандартизованих
інтерфейсів (рис. 1).

Вимога стандартизації протоколів узгодження між базовою мережею й
інтелектуальною надбудовою звільняє операторів від залежності, що існувала раніше, від
постачальників комутаційного устаткування. Стандартизовані інтерфейси ІN роблять
мережу відкритою для незалежних змін як в інтелектуальній надбудові, так і в базовій
мережі.

Рис. 1. Схема узагальненої функціональної
архітектури інтелектуальної мережі
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Рис. 2. Архітектура інтелектуальної мережі
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На рис.  2  практично маємо комбінацію базової мережі (ТМЗК)  та інтелектуальної
надбудови (платформи IN). Основними частинами надбудови є: вузол комутації послуг (ВКП);
вузол керування обслуговуванням (ВКО); система керування послугами (СКП); вузли
інтелектуальної периферії (ВІП).

Вузол комутації послуг, свого роду інтерфейс ТМЗК з інтелектуальною надбудовою,
який становить розширену спеціальними функціями цифрову систему комутації, виявляє
виклики ІN і звертається до ВКО за інформацією, необхідною для обслуговування цих
викликів. Саме в ВКО розміщується „інтелект” у вигляді мережних баз даних, де
вміщуються алгоритмічні сценарії обслуговування викликів, які стосуються різних служб.
База даних, де зберігається інформація про абонентів ІN,  про послуги,  до яких вони мають
доступ, та еталонні програми логіки обслуговування, що належать до різних служб, входить в
основну частину СКП (рис. 3). Сюди ж залучений термінал адміністратора, за допомогою якого
створюються і впроваджуються нові послуги, а також вносяться корективи в процесі
керування мережею та її обслуговування.

Безпосередньо до СКП приєднується
термінал абонента, який дістає можливість
керувати послугами. Частина БД, куди має
доступ абонент, називається комерційною.
Вона дає змогу абонентові за своїм розсудом
вносити певні корективи в процес
обслуговування виклику (змінюючи
конкретні атрибути послуги) на підставі
наданих йому статистичних даних. З СКП
абонент може одержати інформацію з
деталізованим рахунком за користування
послугами. Нині розробляються технічні
засоби, які на відміну від традиційних
мережних архітектур дають змогу абонентові
не лише керувати своїми послугами,  але й
брати участь у їх створенні.

Абонент, отримавши доступ до вузла
середовища створення послуг, з використанням спеціальних технічних засобів у реальному
масштабі часу об’єднує наявні в його розпорядженні конструктивні блоки, що виконують
різноманітні мережні функції, в єдиний алгоритм, який реалізує певну програму логіки
послуги, що відповідає його вимогам. Вузол інтелектуальної периферії підтримує
загальномережні функції, потрібні для обслуговування викликів з використанням пристроїв,

які служать для відтворення, синтезування або
розпізнавання мовних повідомлень, а також
для виконання інших допоміжних функцій,
централізована реалізація яких є більш
ефективною [2].

Отже, ІN, на відміну від існуючих мереж,
характеризуються розвиненим
реконфігурованим і дружнім користувачеві
інтерактивним інтерфейсом, який забезпечує
процес доступу до послуг .

Як уже зазначалося, ІN передбачає
розподіл функцій комутації та надання послуг.
За такої архітектури транспортна мережа
використовується лише для безпосереднього

встановлення інформаційних з’єднань, а інтелектуальна надбудова виконує всі функції щодо
надання додаткових послуг. Базова мережа зв’язку України (ТМЗК та ін.) й інтелектуальна

Рис. 4. Структура системи керування послугами
інтелектуальної мережі
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надбудова можуть розвиватися незалежно і взаємодіяти відповідно до стандартних правил.
Це дає можливість розглядати ІN як системи, відкритої для будь-яких змін у базовій мережі
та в надбудові (з появою нових послуг) [6].

Основою стандартизації в галузі інтелектуальних мереж є концептуальна модель INCM
(Intelligent Network Application Protocol), стандартизована Міжнародною спілкою
електрозв’язку в Рекомендації I.312/Q.1201. Модель складається із чотирьох площин (рис. 4)
і відбиває абстрактний підхід до опису ІN.

Модель поділяє аспекти на такі,  що стосуються послуг,  і такі,  що пов’язуються з
мережею, яка дає змогу описувати послуги й можливості ІN незалежно від базової мережі.

Площина послуг SP (Service Plane)  подає мережу лише з погляду послуг,  тобто немає
інформації про те, як надаються послуги мережею.

Глобальна функціональна площина GFP (Global Functional Plane) описує можливості
мережі, необхідні розробникам для впровадження послуг.

Розподілена функціональна площина
DFP (Distributed Functional Plane) описує
функції, реалізовані вузлами мережі. У ній
мережа розглядається як сукупність
функціональних елементів, що породжують
інформаційні потоки.

Фізична площина РР (Physical Plane)
описує вузли мережі, які містять
функціональні елементи та протоколи
взаємодії.

Як відомо, концепція інтелектуальної
мережі виникла внаслідок інтеграції мереж
зв’язку та обчислювальних мереж. Подана
концепція ІN у певному відношенні нагадує
концепцію, покладену в основу мережної
архітектури систем SNA.

Розглянемо деякі особливості побудови
концептуальної моделі IN. Для цього
застосуємо структурований підхід, щоб
кваліфікувати характеристики послуг та
ідентифікувати їхні можливості. У цьому
підході застосовується метод аналізу і
розкладання послуг на незалежні від них
конструктивні блоки SIB (Service Independent
Building Blocks). Це формує основу для
введення глобальної функціональної та
розподіленої функціональної площин.

Рекомендується, щоб дії, до яких належить функціональне моделювання,
використовували результати аналізу, який ґрунтується на аналізі характеристик послуг
для перевірки їхніх моделей і гарантує об’єднану модель обслуговування послуг [3].

Глобальна функціональна площина розміщена між площиною послуг і розподіленою
функціональною площиною. Послуги ідентифікуються в площині послуг, розкладаються на
компоненти, а потім відображаються на один або більше SIB глобальної функціональної
площини. Кожен SIB так само відображається на один або більше функціональних об’єктів
розподіленої функціональної площини.

Послуги, ідентифіковані на площині послуг, декомпозуються на компоненти, а на
глобальній функціональній площині об’єднуються в один або декілька повторно
використовуваних блоків SIB. Пов’язані між собою, ці блоки становлять глобальну логіку
послуги GSL (Global Service Logic), яка реалізує конкретні компоненти й послуги.

Крок 1. Набір послуг і їхніх компонентів

Крок 2. Характеристика послуг за принципом
розкладання на функції

Крок 3. Ідентифікація незалежних від послуг
конструктивних блоків

Крок 4. Контроль глобальної функціональної,
розподіленої функціональної та фізичної площин

Рис. 10.7. Структурований підхід до побудови концептуальної моделі інтелектуальної
режі
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Отже, ВСР (Basic CallProcess) описує процес обслуговування викликів базової
комутованої мережі, з якої запитуються послуги інтелектуальної мережі. За допомогою точок
POI (Point of Initialization)  ініціювання та POR (Point of Return) повернення здійснюється
взаємодія ВСР з GSL (Global Service Logic),  внаслідок чого реалізуються послуги й
компоненти послуг інтелектуальної мережі.

Керування послугами сучасної IN передбачає рішення таких завдань:
– керування функціонуванням системи в цілому;
– координацію прикладних програм і серверів баз даних;
– керування інформаційними й функціональними ресурсами;
– керування правами доступу;
– керування доступом до інформаційних і функціональних ресурсів;
– інші функції адміністрування, захисту інформації й т. ін.
Створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної мережі з такими функціями

можливо лише із застосуванням систем управління побудованих на сучасних інформаційних
та інтелектуальних технологіях.

В якості базових для побудови сучасних систем управління можна виділити чотири
інтелектуальні технології:

– технологія експертних систем, орієнтована на обробку знань з явною формою подання
у вигляді продукційних правил, семантичних мереж, предикатів і фреймоподібних структур;

– технологія нечіткої логіки, орієнтована на обробку логіко-лінгвістичних моделей
подання знань за допомогою продукційних правил і розмитих множин;

–  технологія нейромережних структур із неявною формою подання знань, схованих в
архітектурі мережі, параметрах нейронів і зв’язків;

–  технологія асоціативної пам’яті, орієнтована на обробку знань із неявною формою
подання у вигляді гіперповерхні в багатомірному просторі ознак [7].

У зв’язку з тим, що функціонування системи керування розглядається як координована
взаємодія абонентів, користувачів і постачальників послуг, підсистема керування
інтелектуальною інформаційно-телекомунікаційною мережею забезпечує:

– реалізацію клієнтських прикладних програм, обсяг використання яких постійно
розширюється;

– можливість вилученого конфігурування абонентських термінальних пристроїв;
– можливість вилученого адміністрування абонентських термінальних пристроїв;
– єдиний інформаційний простір з погляду  абонента.
Підсистема керування інтелектуальною інформаційно-телекомунікаційною мережею

будується на основі єдиного ядра адміністрування мережі, до складу якого входять: система
зберігання даних; ядро, що має складну структуру, включаючи: службу розвитку ресурсів,
систему керування ресурсами, службу реєстрації й адміністрування користувачів, сервери
прикладних програм, систему клієнтів, через яку до ресурсів системи звертаються
користувачі зі своїх абонентських термінальних пристроїв.

Для реалізації підсистеми керування IN вважаю доцільним використовувати такі
сучасні інформаційні технології:

–  об’єктно-орієнтований  підхід;
–  технологія Web-сервісів для  забезпечення доступу до інформаційних ресурсів у

глобальному середовищі;
–  технології OLE DB для доступу до даних;
– технології XML для уніфікації обміну даними;
– зберігання метаопису в розподіленій базі даних (РБД).
Інтелектуальна система керування сучасною інформаційно-телекомунікаційною

мережею при наявності різного роду невизначеностей повинна забезпечувати високий рівень
автономності, адаптивності й надійності систем керування за рахунок підвищення їхніх
інтелектуальних можливостей, заснованих на обробці спеціальних знань. Становлення
концепції інтелектуальних систем керування обумовлює цілий ряд принципових питань.
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Перше з них пов’язане із чітким визначенням знань, не тільки як форми комп’ютерного
подання інформації, але і як інструмента для організації механізмів керування. При цьому
найважливішим аспектом є аналіз можливостей і особливостей застосування тих або інших
інформаційних та інтелектуальних технологій для обробки знань у завданнях
інтелектуального керування.

Своєчасне розгортання мереж IN в Україні може надати унікальний шанс для
прискореного розвитку всієї телекомунікаційної галузі країни, зокрема, в області створення і
розвитку конкурентноспроможного вітчизняного виробництва устаткування зв'язку і
мультисервісної мережі зв’язку загального користування з пакетною комутацією, що
забезпечує високошвидкісний обмін інформацією по всій території країни, а також в області
розробки високопродуктивних систем білінга для здійснення розрахунків за надані
абонентам послуги передачі даних.

Успішний розвиток IN можливо тільки при впровадженні широкого спектру нових
послуг, привабливих для великого числа абонентів в їх повсякденному житті.

Стратегія розвитку телекомунікаційних мереж в найближчі роки має забезпечити
вимоги Закону України „Про телекомунікації”, де зазначено: „Основною метою розвитку та
надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг є надання громадянам України за
регульованими державою тарифами можливості задовольнити власні потреби в
телекомунікаційних послугах…”.

Зважений підхід України до питань впровадження інтелектуальних мереж в нашій
країні дозволить уникнути ухвалення поспішних рішень, спираючись на досвід побудови
таких мереж в інших країнах, і провести ретельний аналіз всіх аспектів цього процесу. Тим
самим, Україна отримала унікальний шанс врахувати на практиці як позитивний, так і
негативний досвід зарубіжних країн. Вся історія розвитку інформаційно-
телекомунікаційного ринку показує, що його майбутнє визначається своєчасністю
впровадження новітніх інформаційних технологій, і лише той, хто бачить цю перспективу
може претендувати на лідерство. В даний час в нашій країні створені всі передумови для
широкого процесу розгортання  інтелектуальних мереж. Найбільші операторські компанії
зацікавлені у впровадженні передових технологій для того, щоб задовольнити попит
абонентів на новітні інфокомунікаційні послуги. Впровадження IN сприятиме залученню
населення до інформаційного співтовариства, що є важливим політичним завданням
держави. Професійне вирішення вищезазначених питань – важливий крок до формування
конкурентоспроможного телекомунікаційного ринку в Україні.
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НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ
ПСЕВДОВИПАДКОВИХ І ТЕКСТОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

В статті розглядаються можливі підходи щодо тестування псевдовипадкових та текстових
послідовностей. Розроблено програмний комплекс на основі математичного пакета MathCAD. Запропонована
методика дозволяє проводити виявлення і аналіз дефектів порушення статистичних властивостей. Наведені
результати експериментальних досліджень ПВП G1 (на основі функцій шумового генератора rnd (2)) та
моделі ПВП G2, що реалізована в середовищі MATLAB.

Постановка задачі. Генератори псевдовипадкових послідовностей (ПВП) являються
найважливішими елементами будь-якої системи криптографічного перетворення інформації.
Надійність і ефективність подібних систем в значній мірі визначається можливостями
використовуваних в них генераторів ПВП.

Функції генераторів ПВП зводяться до вирішення наступних задач [2,  3,  6]:  генерації
послідовності гами при перетворенні інформації за схемою, що найбільш подібна до схеми
синхронних поточних шифрів; хешування інформації; формування ключової інформації;
формування випадкових запитів при реалізації великої кількості криптографічних
протоколів; внесення невизначеності в роботу апаратно-програмних засобів, що
захищаються; внесення невизначеності в роботу засобів захисту, наприклад, при реалізації
концепції імовірнісного шифрування тощо.

Основними вимогами,  що висуваються до ПВП при їх розробці є [2]:  велика довжина
періоду і кількість ПВП; високі статистичні властивості (рівномірність розподілу,
випадковість, незалежність елементів ПВП); можливість програмної та апаратної реалізації.

Тестування генераторів ПВП є актуальним завданням як у практичному, так й у
теоретичному плані. Незважаючи на значні наробітки в даній області, розробники мають
потребу в зручному інструментарії, що дозволить досліджувати ступінь випадковості
послідовностей, що створюються генераторами ПВП та приймати (ухвалювати) рішення
щодо „якості” генератора. Слід відмітити, що за допомогою подібного інструментарію
можна досліджувати і різноманітні текстові послідовності, проводити первинний
криптоаналіз шифрованих повідомлень, оцінювати ефективність криптографічних
алгоритмів, виявляти частотні властивості відкритих текстів і визначати інформаційні
характеристики їх джерел.

Існуюча велика кількість і різноманітна класифікація генераторів ПВП не дозволяє
провести їх оцінку з єдиних позицій (показників). Тому, зазвичай, використовується деякий
стандартний набір статистичних тестів, об’єднаних єдиною методикою розрахунку
необхідних показників ефективності генераторів ПВП й ухвалення рішення щодо
випадковості сформованих послідовностей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для оцінки якості ПВП використовуються
графічні та оціночні тести. При графічному тестуванні статистичні властивості
послідовностей відображаються у виді графічних залежностей, за виглядом яких роблять
висновки про властивості досліджуваної послідовності. До даної категорії можна віднести
наступні тести: гістограму розподілу елементів послідовності; розподіл на площині;
перевірка серій; перевірка на монотонність, автокореляційну функцію, графічний
спектральний тест. На відміну від графічних тестів, де результати інтерпретуються
користувачами, і як наслідок, можливі розбіжності в трактуванні результатів, оціночні тести
характеризуються тим, що видають числову характеристику, яка дозволяє однозначно
відповісти, пройдений тест чи ні.

Для дослідження криптографічних алгоритмів і оцінки якості генераторів ПВП
використовуються різноманітні програмні комплекси, серед яких особливої уваги
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заслуговують система оцінки статистичних властивостей DIEHARD [7], пакет NIST STS
(США) [8], система оцінки статистичної безпеки алгоритмів генерації ПВП і
криптоалгоритмів [2] та результати дослідження генераторів випадкових і псевдовипадкових
чисел за методикою NIST STS [3].

Система оцінки статистичних властивостей DIEHARD  розроблена з метою перевірки
статистичних властивостей генераторів.

Зведені дані по тестах системи DIEHARD  наведені в табл. 1.
Таблиця 1

№
з/п

Статистичний тест Призначення тесту (дефект, що виявляється)

1. Перевірка проміжків між
„днями народження”

Перевірка рівномірності розподілу символів в
довжинах інтервалів між „днями народження” –
відсортованих послідовностей у порядку
неубування

2. Перевірка перестановок, що
перетинаються

Аналіз частоти появи наборів із m символів в
послідовностях m-розрядних чисел

3. Перевірка рангів матриць
32×32; 31×31; 6×8

Аналіз частоти появи матриць різних рангів

4. Літерні тести (перевірка потоку
біт; перевірка розріджених пар,
четвірок та десяток, що
перетинаються)

Перевірка рівномірності розподілу символів в
послідовності на основі аналізу відсутніх в ній
різноманітних підпослідовностей

5. Підрахунок „1” в потоці байт (в
певних байтах)

Аналіз частоти появи байтів з різним числом
одиниць

Система оцінки статистичних властивостей DIEHARD має ряд недоліків, а саме:
параметри тестування жорстко фіксовані, відсутня довідкова служба і методика
трактування результатів обробки, деякі тести не мають змістовного обґрунтування.

Пакет NIST STS містить 16 статистичних тестів, які розроблені для перевірки гіпотези
щодо випадковості двійкових послідовностей довільної довжини. Всі тести спрямовані на
виявлення різних дефектів випадковості.

Зведені дані по тестах пакета NIST STS  наведені в табл. 2.
На відміну від пакета DIEHARD пакет NIST STS має більшу гнучкість, розширюваність

й ефективність. Крім того, пакет NIST STS  має більшу криптографічну спрямованість за
рахунок введення в пакет таких тестів як „лінійна складність” та „універсальний
статистичний тест Маурера”.

Для ухвалення рішення про проходження послідовністю випадкових
(псевдовипадкових) чисел S статистичного тесту в пакетах DIEHARD і NIST STS
використовується підхід, що опирається на обчислення для статистики тесту c(S)
відповідного значення ймовірності P-value = f(c(S)). Статистика тесту будується таким
чином, щоб її більші значення вказували на який-небудь дефект випадковості послідовності.
Значення ймовірності P-value порівнюється з рівнем значимості α. Як правило, α ε [0,001,
0,01]. Якщо P-value≥α, то приймається гіпотеза щодо проходження статистичного тесту. У
протилежному випадку приймається альтернативна гіпотеза.

Звичайне значення ймовірності P-value визначається з використанням:
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– додаткової функції помилок dueerfc
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Таблиця 2

№ з/п Статистичний тест Дефект, що виявляється
1. Частотний тест Занадто багато нулів чи одиниць у послідовності
2. Частотний тест в

підпослідовностях
Занадто багато нулів чи одиниць в
підпослідовностях, що не перетинаються

3. Перевірка „дірок” Відхилення в розподілі підпослідовності одиниць
4. Перевірка „дірок”

підпослідовностях
Велика (мала) кількість підпослідовностей нулів та
одиниць доводить, що коливання потоку біт
занадто швидке (повільне)

5. Перевірка рангів матриць Відхилення розподілу рангів матриць від
відповідного розподілу для дійсно випадкової
послідовності, пов’язане з періодичністю
підпослідовностей

6. Спектральний тест Періодичні властивості послідовності
7. Перевірка шаблонів, що не

перетинаються
Неперіодичні шаблони трапляються дуже часто

8. Перевірка шаблонів, що
перетинаються

Занадто часто трапляються m-бітні послідовності
одиниць

9. Універсальний статистичний
тест Маурера

Стискальність (регулярність) послідовності

10. Перевірка випадкових
відхилень

Відхилення від розподілу кількості появи
підпослідовностей визначеного виду

11. Різновидність перевірки
випадкових відхилень
(розширений варіант)

Відхилення від розподілу кількості появи
підпослідовностей визначеного виду

12. Перевірка апроксимованої
ентропії

Нерівномірність розподілу m-бітних слів.
Малі значення означають високу повторюваність

13. Перевірка кумулятивних сум Занадто багато нулів чи одиниць спочатку або в
кінці послідовності

14. Перевірка серій Нерівномірність розподілу m-бітних слів
15. Перевірка стиску за

допомогою алгоритму
Лемпела-Зива

Велике стиснення в порівнянні з дійсно
випадковою послідовністю

16. Лінійна складність Відхилення від розподілу лінійної складності для
кінцевої довжини (під)рядку

Представляють також практичний інтерес результати дослідження статистичних
властивостей генераторів ПВП, що приведені в [2, 3].

В [2] представлена система статистичної безпеки алгоритмів генерації ПВП і
криптоалгоритмів, що побудована на розробленому спеціальному програмному забезпеченні
та дозволяє:

оцінити статистичну безпеку найбільш відомих генераторів ПВП;
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дослідити властивості стохастичних генераторів ПВП;
ранжирування оціночних тестів за їх силою;
дослідити залежності якості п-розрядних генераторів ПВП;
здійснити пошук методів виявлення періодичності в досліджуваній послідовності.
Програмний комплекс включає вісім графічних тестів і дев’ятнадцять оціночних тестів

(повний пакет NIST STS та ряд додаткових „сильных”тестів).
Вибір тестів здійснюється за допомогою пункту меню „Тестування/Вибір тестов”.

Перегляд результатів виконання окремого тесту здійснюється за допомогою пункту меню
„Результати/Назва тесту”. Також є можливість отримання загального звіту тестування за
допомогою пункту меню „Тестування/Загальний звіт” з подальшим збереженням даних на
диску або їх роздрукуванням.

В [3] описуються критерії прийняття рішень і методика тестування генераторів з
використанням набору статистичних тестів NIST STS та приводяться результати
експериментального дослідження генератора BBS, апаратного датчика „Гряда-1М” і
генератора на еліптичних кривих. Кількість тестів становила 189, кількість тестуємих
послідовностей – 100. Таким чином, статистичний портрет генератора представляє собою
матрицю розміром 100×189, елементами якої є 18900 значень відповідних ймовірностей,
виходячи з встановленого рівня значимості. Вважається, що генератор пройшов тестування
за відповідним тестом,  якщо відсоток позитивних тестів знаходиться в межах довірчого
інтервалу (>96 % при α=0,01 ) і виконуються умови щодо рівномірності розподілу 0 і 1 за
критерієм χ2.

Як слідує з вищевказаного, пакет статистичних тестів NIST STS є найбільш зручним і
гнучким інструментом дослідження генераторів ПВП.  В [3]  наголошується,  що даний пакет
може й повинен бути взятий на озброєння вітчизняними розробниками відповідних
криптографічних додатків.

Формулювання цілей статті. З метою відпрацювання основних підходів щодо оцінки
якості генераторів ПВП і статистичних властивостей текстових послідовностей при
застосуванні в навчальному процесі і проведенні окремих етапів наукових досліджень в
статті розглядається програмний комплекс, розроблений на основі математичного пакета
MathCAD, і приводяться результати експериментального дослідження моделей двох бітових
ПВП:  моделі ПВП G1, побудованої на основі функції шумового генератора rnd (2) [1], і
моделі ПВП G2, що реалізована в середовищі MATLAB [5]. Слід зауважити, що матеріал
даної статті зорієнтований, головним чином, на демонстрацію можливостей навчального
комплексу. Питання методики тестування генераторів ПВП засобами MathCAD з
використанням набору статистичних тестів NIST STS будуть розглянуті в наступних
роботах авторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження статистичної безпеки
алгоритмів генерації ПВП і криптоалгоритмів розроблений навчальний програмний
комплекс включає:

1. Програму перетворення текстових послідовностей в цифрову форму.
2. Моделі ПВП для різних модулів шифрування.
3. Програмний модуль вироблення ключових таблиць і векторів початкового

заповнення для різних модулів шифрування.
4. Систему оцінки якості генераторів ПВП і текстових послідовностей за

результатами графічного тестування.
5. Систему оцінки якості генераторів ПВП і криптографічних алгоритмів за

результатами тестів статистичного оцінювання.
6. Програмний модуль кореляційно-спектрального аналізу двійкових послідовностей.
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Приклади деяких функцій пакета MathCAD, що використовується в навчальному
комплексі, приведені в табл. 3.

Таблиця 3

Функція
MathCAD

Застосування в навчальному
комплексі

Примітка

floor (rnd(N)) Моделювання ПВП N-модуль шифрування (2, 10, 30
тощо)

i:=k1..k2, Вибірка з вектора G:=floor
(rnd(N)) ключової послідовності
довжини k2 – k1

Формування ключового вектора
початкового заповнення

READ(„ім’я файла”) Зчитування даних з файла В разі зовнішніх файлів вказується
повне ім’я файла

str2vec (S) Перетворення тексту S в вектор
V коду ASCII

Можливо використання спеціальної
програми „TextToNum”

lenght (V) Визначення розмірності вектора
V

Визначення кількості символів в
тексті, що зчитується

vec2 str (V) Перетворення вектора V коду
ASCII в текст S

Текст перетворюється в рядок
символів, що виділяється „ ”

strlenght (S) Визначення кількості символів
в тексті S, що зчитується

Визначення кількості символів в
рядку символів, що виділяється „ ”

hist (int, V) Побудова гістограми символів
вектора V в інтервалі „int”

Символи подаються в цифровій
формі або в коді ASCII

qchisq(p,d) Квантілі зворотного χ2 –
розподілу Пірсона з
параметрами p (0<p<1) і d
(кількість ступенів свободи)

Якщо статистичне значення χ2 не
перевищує критичне, гіпотеза
приймається

Програмні
оператори
Add Line, if

Перетворення вектора V коду
ASCII в цифровий код
відповідного алфавіту або в
літерну форму

Ti := 1 if Vi=207 або
Si := „А” if Ti = 1

Qi = if (Gi=1, 1, –1) Нормалізація бітової ПВП Значення „0” бітів перетворюються
на „–1”

corr(VX, VY) Коефіціент кореляції двох
векторів VХ і VY

Для дослідження ПВП
використовується автокореляційна
функція

FFT(V), IFFT(V) Пряме і зворотнє швидке
перетворення Фур’є

Для дослідження ПВП
використовувся спектральний тест
на основі дискретного перетворення
Фур’є

Як вже відмічалося, для демонстрації можливостей навчального комплексу використані
моделі двох бітових ПВП. На рис. 1 представлена перша модель ПВП G1:=floor(rnd(2)), що
сформована на основі шумового сигналу і подальшого перетворення в двійкову форму
(рис.1).

Друга модель ПВП G2 відповідає схемі 8-розрядного генератора Фібоначчі, що
реалізований на лінійних рекурентних регістрах зі зворотними зв’язками. Період такої
послідовності становить 255 біт, кількість початкових станів і відповідно кількість ключових
послідовностей така ж сама.
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Рис. 1. Модель бітової ПВП:
а) – форма шумового сигналу; б) – форма бітової ПВП G1

Вектори бітових послідовностей обох моделей представлені на рис. 2.

G1T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
=

G2T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
=

G2T 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1

=

Рис. 2. Вектори бітових ПВП генераторів G1 і G2:
а) – на основі функції floor rnd (2); б) – на основі багаточлену х8 + х7 + х5 + х3 + 1

Використовуючи названі бітові послідовності можна здійснити вибірку ключового
вектора початкового заповнення необхідної довжини, перевести його в будь-яку систему
счислення, утворити ключову таблицю необхідної розмірності. Робота програмного
комплекса вироблення ключів представлена на рис. 3.

На рис. 4 – 7 приведені результати дослідження якості бітових ПВП, що здійснювались
згідно методик [2, 8].

На рис. 4 представлена гістограма розподілу 0 і 1 бітової ПВП і результати частотного
тестування ПВП обох генераторів з використанням додаткової функції помилок erfc(x), що
свідчать про проходження тесту, оскільки P-value> 0,01.

Значення частот появи 0 і 1 (1237 і 1264 – для G1, 1243 і 1258 – для G2, n=2500)
знаходяться в межах дозволеного інтервалу

33 10315,1
2
58,2,10186,1

2
58,2
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- nnnn
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 а)
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ORIGIN 1:=

N 54:= i 1 N..:= Ki floor rnd 2( )( ):=

KT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
=

В=100011011101110101100011111110100000010101100111010
D=1247856036948794
H=46EEB1FD02B3A

Рис. 3. Бітовий вектор початкового заповнення (а)
і його двійкова, десяткова та шістнадцятькова форми представлення (б)

(проходження тесту посимвольної первірки), а значення статистики χ2 дорівнюють 0,292 і
0,09, що відповідає ймовірностям проходження тесту щодо рівномірності розподілу близько
0,9 і 0,95.
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Рис. 4. Гістограма розподілу 0 і 1 бітової ПВП і результати частотного тестування ПВП

Для оцінки кореляції між зміщеними копіями досліджуваної послідовності і перевірки
рівномірності розподілу „1” та „0” використовується програмний комплекс кореляційно-
спектрального аналізу. Побудова бітової автокореляційної функції проводиться наступним
чином. Послідовність, що тестується, подається в бітовому вигляді, а потім нормується
таким чином, що 1→1, 0→–1 (рис. 5). Після цього обчислюються виплески кореляції:

å
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де [ ]Nsi
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i QQs ),(mod

1

0
: +

-

=

×=å , N – довжина бітової послідовності, s = 0…N.

Q1i if G1i 1 1, 1-,( ):=

Q1T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
=

Рис. 5. Вектор нормованої ПВП
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KT
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Q1:= if(G1i = 1, 1, - 1

Q1T

ORIGIN:=1
N:= 54   i:=1…N    Ki:= floor (rnd(2))
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З рис. 6 добре видно, що бітова ПВП генератора G1  має виплеск кореляції тільки в
нульовій точці,  в той час як бітова ПВП генератора G2 має періодичні виплески кореляції
через кожні 255 біт.
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Рис. 6. Автокореляційна функція бітової ПВП генераторів G1(а) і G2 (б)

Метою спектрального тесту є перевірка рівномірності розподілу 0 і 1 на основі аналізу
висоти виплесків перетворення Фур’є. Для отримання дискретного перетворення Фур’є
послідовність, що тестується, також попередньо піддається нормуванню, після чого
визначається послідовність q гармонік:

[ ]ú
û

ù
-×êë

é ×p
×+ú

û

ù
-×êë

é ×p

=
×= å )1(2sin)1(2

1
cos:q i

N
qji

N
qN

i
iQDFT ,

Модулі гармонік представляють собою послідовність висот виплесків, за аналізом яких
приймається рішення щодо проходження тесту (рис. 7).

Результати тестування, приведені на рис. 7., свідчать про непроходження тесту
генератором ПВП G2, оскільки кількість виплесків, що перевищують пороговий рівень Т,
занадто велика в порівнянні з N0.

Актуальним питанням при проведенні первинного криптоаналізу повідомлень є
визначення їх статистичних властивостей і інформаційних характеристик.

Основними етапами автоматизації обробки текстових послідовностей є наступні:
1. Зчитування довільного тексту з файла.
2. Перетворення тексту в код ASCII.
3. Перетворення тексту з коду ASCII в код відповідного алфавіту.
4. Побудова статистичного портрету перетвореного тексту.
5. Аналіз індивідуальних властивостей тексту, фільтрація окремих символів,

визначення біграм, триграм символів тощо.

б)
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s

ACF2S

s

ACF1S
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6. Побудова гістограми тексту і її аналіз щодо частоти появи символів і відповідного
закону розподілу.

7. Визначення інформаційних характеристик тексту.
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Рис. 7. Спектральний тест для ПВП генераторів G1(а) і G2 (б)

Демонстрація деяких етапів автоматизації обробки текстових послідовностей,
перетворених в код ASCII, представлена на рис. 8. Зрозуміло, що у випадку зашифрованого
тексту розподіл символів більше наближається до рівномірного, а значення ентропії – до
максимального значення Hmax = 8.

Розглянута методика тестування й отримані з її використанням результати можуть бути
розглянуті як попередній аналіз псевдовипадкових і текстових послідовностей.

Висновки. Навчальний комплекс, що моделює вищевказані тести і програми,
побудований з використанням математичного пакета MathCAD, який має відповідні
вбудовані функції і можливості візуалізації отриманих результатів у вигляді різноманітних
графіків.
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б)
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q

|DFT1q|

q
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Рис. 8. Гістограми відкритого (а) і зашифрованого (б) текстів та їх ентропії

Результати проведеної роботи можуть бути застосовані в навчальному процесі і при
проведенні наукових досліджень. На основі розглянутого навчального комплексу можлива
побудова методики більш глибокого статистичного й структурного аналізу випадкових,
псевдовипадкових і текстових послідовностей.
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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ НЕЙРО-НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ СИСТЕМИ
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЬ

У статті описано методику призначену для побудови бази знань системи підтримки
прийняття рішеннь, призначеної для оцінювання стану складного технічного об'єкта управління.
Особливістю запропонованої бази знань є простота й наочність представлення знань, висока
точність формалізації знань, а також можливість інтерпретації значень внутрішніх параметрів
бази знань у вигляді продукційних правил.

Істотне збільшення інформаційного навантаження на оперативний персонал
автоматизованих систем управління (АСУ) складними технічними об’єктами сприяє
впровадженню в контур управління спеціальних систем з елементами штучного інтелекту,
призначених для супроводу й підтримки прийняття рішення оперативним персоналом –
систем підтримки прийняття рішення (СППР).

Центральним базовим елементом СППР є база знань (БЗ). Принциповим питанням при
побудові бази знань є вибір моделі представлення знань. Проведений аналіз відомих моделей
представлення знань, дозволив авторам зробити вибір на користь комбінованої моделі з
використанням нечіткої логіки й продукційних правил [1, 2]. Знання в такій моделі
зберігаються у вигляді продукційних правил: ЯКЩО <умова> ТО <дія>, у якості <умова>,
<дія> виступають логічні вирази з використанням лінгвістичних змінних. У відмінності від
класичної системи нечіткого логічного виводу (по Мамдані) продукційні правила
поєднуються в ієрархічну структуру, як запропоновано в [1], чим виключається етап
активізації.

Експериментальне дослідження СППР із БЗ на основі продукційних правил з нечіткою
логікою дозволило виявити ряд її особливостей, серед яких був виявлений важливий недолік,
–  наявність прагматичних обмежень,  що не дозволяють формалізувати деякі знання з
використанням запропонованої моделі знань. Даний недолік виражається в наявності
невідповідностей рішень (~ 5–15 %) пропонованих СППР і рішень, прийнятих контрольною
групою фахівців, за умови, що фахівці керуються правилами формалізованими в БЗ СППР.

Постановка завдання досліджень. У даній статті викладений варіант вирішення
проблеми прагматичної обмеженості традиційної продукційної системи з нечіткою логікою.
Проведені дослідження не зачіпають психологічних і гносеологічних аспектів добування й
формалізації знань [2]. Увага приділена лінгвістичному аспекту добування й формалізації
знань, а саме невідповідності й розходженню прагматичного змісту, вкладеного в логіко-
лінгвістичні зв’язки.

При складанні нечітких продукційних правил використовуються логічні зв’язки „І” й
„АБО”. При формалізації знань дані логічні зв’язки заміняються операціями логічного
множення й додавання відповідно. Вперше для реалізації операцій нечіткого математичного
множення й додавання були використані математичні операції min (для логічного множення)
і max (для логічного додавання), такий підхід був запропонований Л.Заде [3] (даний підхід
отримав найбільш широке поширення). Однак існує ряд досліджень [4], що підтверджують
те, що при різних умовах (ступінь агрегації лінгвістичних змінних, специфіка предметної
області, особливості мислення експерта й інженера по знаннях й ін.) логічні зв’язки „І” й
„АБО”, які використовуються при складанні продукційних правил, мають різний
прагматичний зміст. У зв’язку із чим, для урахування різних смислових відтінків, вкладених
у логічні зв’язки „І” й „АБО”, крім традиційних операцій min й max був запропонований
ряд інших математичних операцій (перетворень) [5]: алгебраїчний, граничний, драстичний
добуток і сума й ін. –  дані операції отримали назву t - і s -норми.
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Використання різних типів t - і s -норм адекватних у кожному конкретному випадку
прагматичному змісту логічної зв’язки дозволяє підвищити якість (точність) формалізації
експертних знань. У цьому випадку під якістю (точністю) формалізації експертних знань
будемо розуміти ступінь відповідності рішень запропонованих СППР рішенням прийнятим
контрольною групою фахівців, які грунтують своє рішення на знаннях, формалізованих у БЗ
СППР. Однак, визначення конкретного типу t - і s -норми вимагає проведення додаткового
дослідження для кожної логічної зв’язки „І” й ”АБО”, що істотно ускладнює процес
побудови й корекції БЗ.  У зв’язку із чим,  була сформульована мета досліджень: розробка
методики побудови БЗ на основі нечітких продукційних правил, що дозволяє враховувати
прагматичний зміст кожної окремо взятої логічної зв’язки „І” й „АБО”, що повинне
привести до підвищення точності формалізації експертних знань, зберігши при цьому
можливість інтерпретації значень внутрішніх параметрів системи.
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Рис. 1. Реалізація функцій min й max з використанням нейронних блоків

Опис методики. Замість перебору, в кожному конкретному випадку, найбільш
придатного типу t- і s-норм автори запропонували використання універсальних
апроксимуючих функцій у кожному випадку, де в БЗ використовуються логічні зв’язки „І”
(„АБО”). Як елементи, що реалізують універсальну апроксимуючу функцію, були
використані нейронні блоки (під нейронним блоком у цьому випадку розуміємо прямо
направлену багатошарову гомогенну нейронну мережу, кількість внутрішніх зв’язків у якій у
кілька разів перевищує кількість її зовнішніх зв’язків). Структурна надлишковість таких
нейронних мереж дозволяє з високою точністю апроксимувати функціональні залежності,
задані тільки навчальною вибіркою (набором пар {вхідні змінні-вихідні змінні}).
Представлені на рис. 1 найбільш прості нейронні блоки, як мінімум, дозволяють реалізувати
операції min й max (за результатами експерименту було визначено, що  вони дозволяють
реалізувати й більше складні перетворення).

У нейронних блоках (рис. 1) використовується модифікована сигмоідна активаційна
функція зі збільшеною кількістю параметрів, що настроюють, що дозволяє більш гнучко
здійснювати настроювання нейронного блоку як перетворюючого елемента.

Об’єднані між собою нейронні блоки утворять нейро-нечітку БЗ. Нейро-нечітка БЗ
являє собою істотно локалізовану гомогенну прямо направлену нейронну мережу, що є
більш складною моделлю подання знань у порівнянні з нечіткої продукційною БЗ або із БЗ у
вигляді класичної нейронної мережі. На рис. 2 представлений фрагмент нейро-нечіткої БЗ,
що реалізує наступне продукційне правило:

Якщо Струм(Х1) = “вищий за середній”(вС) І Напруга(Х2) = “висока”(В) АБО

Струм(Х1) = “вищий за середній”(вС) І Напруга(Х2) = “вища за середню”(вС) АБО

Струм(Х1) = “високий”(В) І Напругу(Х2) = “високе”(В) ТО Потужність = “небезпечна” (d2)

Параметричне настроювання нейро-нечіткої БЗ здійснюється з використанням
навчальних пар: {вхідний вектор}–{вихідний вектор}. Як критерій настроювання
використовується величина помилки між значенням вектора вихідних рішень (сформованого
СППР)  –  реакцією на вхідний вектор з навчальної вибірки й відповідним еталонним
вихідним вектором з навчальної вибірки (сформованим експертним шляхом). При
настроюванні системи був використаний метод генетичного алгоритму [6].
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Рис. 2  Реалізація продукційних правил з використанням нейронних блоків
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Рис. 3.   Нейронні блоки різної складності (складність підвищується за рахунок введення додаткових
зв’язків або введення додаткових нейронів)

Ускладнення нейронних блоків, які використовуються для реалізації операцій логічного
додавання й множення (рис. 3), дозволяє збільшити точність формалізації експертних знань.
У результаті експерименту було встановлено, що для кожного вузла БЗ (де використовується
операція нечіткого логічного додавання або множення) після певного моменту подальше
збільшення складності нейронних блоків не призводить до істотного збільшення точності
формалізації знань, що свідчить про досягнення складності нейронних блоків еквівалентної
складності, реалізованих за допомогою цих блоків операцій логічного додавання й
множення. Той факт, що „насичення” наступає при різних „складностях” нейронних блоків у
різних продукційних правилах свідчить про те, що операції логічного додавання й множення
реалізуються по різному в кожному конкретному правилі, тобто логічні зв’язки „І” й „АБО”
у нечітких логічних правилах мають різне прагматичне значення.

Перевагою нейро-нечіткої БЗ, у порівнянні з нейронними мережами, є можливість
інтерпретації внутрішніх параметрів БЗ у вигляді знань, як на етапі настроювання (корекції)
БЗ, так і на етапі експлуатації СППР (для пояснення рішень).
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Рис. 4.  Результати експерименту (P– імовірність ухвалення правильного рішення СППР; n – величина,
що характеризує загальну складність БЗ (складність визначається кількістю використовуваних у БЗ нейронів і
міжнейроних зв’язків); ННП - область  характеризує роботу СППР із нейро-нечіткої БЗ; НС – область
характеризує роботу СППР із БЗ у вигляді нейронної мережі; НП – область (точка) характеризує роботу СППР з
нечіткою продукційною БЗ)

 Результати експерименту, що полягає в дослідженні ефективності різних способів
побудови БЗ, представлені в таб.1 і на рис. 4.

Таблиця 1
Р

(імовірність ухвалення
правильного рішення СППР)

t
(час параметричного

настроювання)Вид БЗ
Pmin Pmax tmin tmax

Нечітка продукційна 0.84 0.84 360c 360c
У вигляді нейронної

мережі 0.96 0.99 2600c 3700c

Нейро-нечітка 0.94 0. 975 2400c 3400c

Висновки:
1. Запропонована методика складається з наступних основних етапів:
- формалізація знань у вигляді нечітких продукційних правил;
- збереження знань у нейро-нечіткій БЗ із використанням найбільш простих

нейронних блоків (рис. 1);
- параметричне настроювання БЗ із використанням навчальних пар: вхід-вихід;
- послідовне ускладнення структури БЗ (рис. 3) до досягнення необхідної або

гранично досяжної точності формалізації експертних знань.
2. Реалізація в нечіткій продукційній БЗ операцій нечіткого логічного множення й

додавання з використанням нейронних блоків замість конкретних типів перетворень (t - і s -
норм) дозволяє підвищити точність формалізації експертних знань, за рахунок більш
адекватного відбиття прагматичних значеннєвих відтінків, вкладених  у кожну логічну
зв’язку „І” й „АБО”.

3. Реалізація БЗ у вигляді прямо направленої нейронної мережі дозволяє підвищити
точність формалізації експертних знань у порівнянні з нейро-нечіткою БЗ еквівалентної
складності, однак практично виключає при цьому можливість інтерпретації внутрішніх
параметрів мережі (БЗ).

4. Збільшення кількості міжблочних нейронних зв’язків у складі нейро-нечіткої БЗ
більшою мірою сприяє підвищенню точності формалізації знань, чим таке ж збільшення
кількості внутріблокових зв’язків, однак так само більшою мірою воно сприяє ускладненню
процесу інтерпретації значень внутрішніх параметрів БЗ.
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5. Значне збільшення часу настроювання БЗ при переході від нечіткої продукційної БЗ
до нейро-нечіткої БЗ некритичне для роботи АСУ,  тому що настроювання БЗ СППР
здійснюється не в реальному масштабі часу, а до- або після сеансу управління.

6. Використання в СППР нейро-нечіткої БЗ для формалізації експертних знань
дозволяє здійснити компроміс між точністю формалізації знань і можливістю інтерпретації
внутрішніх параметрів БЗ й, таким чином, компенсувати недостатню точність нечіткої
продукційної системи й обмежену можливість інтерпретації значень внутрішніх параметрів
нейронної мережі.

7. Одночасне використання групи нейро-нечітких БЗ із лінгвістичними змінними
різного ступеня агрегації дозволить досягти точності формалізації знань близької до точності
нейронної мережі, зберігши при цьому можливість інтерпретації значень внутрішніх
параметрів БЗ.
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УДК 621.39 А.П. Войтер (ІЯД НАНУ)

СТАБІЛІЗАЦІЯ НА МАС-РІВНІ СТІЛЬНИКОВИХ
РАДІОМЕРЕЖ З КОМУТАЦІЄЮ ПАКЕТІВ

 Розглядається та аналізується метод стабілізації на МАС-рівні стільникових радіомереж з
комутацією пакетів, заснований на збалансованому виконанні процедур доступу та розв’язання конфліктів
ретранслятором і абонентами, що дозволяє  підтримувати стабільну роботу мережі при значеннях трафіка,
які істотно перевищують межу стійкості відомих протоколів МДКН.

Вступ
Однією з основних проблем  пакетних радіомереж на основі протоколів випадкового

множинного доступу є забезпечення стабільності параметрів функціонування мережі.
Сутність цієї проблеми полягає в тому, що зі збільшенням інтенсивності трафіка вище межі
стійкості протоколу (значення трафіка, при якому має місце максимальна швидкість
передачі) спостерігається лавиноподібне зниження швидкості передачі й ріст затримки
передачі внаслідок різкого зростання кількості конфліктів у радіоканалі [1]. Зазвичай,
виходячи із прогнозованого діапазону зміни трафіка, вибирають той або інший варіант
протоколу (гнучкий МДКН, жорсткий МДКН  або їх модифікації) [2], що дає можливість
гарантувати з певною ймовірністю стійкість мережі. Однак у процесі функціонування й
розвитку мережі неминучі флуктуації інтенсивності передач, що істотно перевищують не
тільки передбачувані межі,  але й межі стійкості відомих протоколів.  У таких ситуаціях
оптимальним рішенням є застосування адаптивних процедур, що дозволяють у реальному
масштабі часу втримувати середню швидкість передачі від різкого зниження. Наявність у
стільникових радіомережах ретранслятора, як центрального елемента, дає можливість
використати його в процедурах МАС-рівня (Media Access Control), причому не порушуючи
основних принципів децентралізації при ініціалізації абонентами передачі пакетів.

У даній роботі пропонується новий протокол, заснований на збалансованому виконанні
процедур МАС-рівня ретранслятором і абонентами, що дозволяють  підтримувати стабільну
роботу мережі при значеннях трафіка,  які істотно перевищують межу стійкості відомих
протоколів МДКН.

Опис протоколу
Протокол, який названо гнучким адаптивним протоколом з розв’язанням конфліктів

(гнучкий АРК), розроблений для мереж з ретрансляторами на основі гнучкого протоколу
МДКН [2] з розширенням поняття зайнятості радіоканалу на область спеціально створеної
фази розв’язання конфлікту й введенням ряду принципово нових процедур для абонентів і
для ретранслятора.

Процедури протоколів складаються зі скоординованих процедур виконуваних
ретранслятором і процедур, виконуваних абонентами, як у режимі прийому, так і в режимі
передачі.

Процедури ретранслятора
Алгоритм процедур представлений на рис. 1. У режимі прийому пакет, що надійшов з

каналу множинного доступу, передається ретранслятором у широкомовний канал і
одночасно перевіряється на наявність помилки. Якщо помилки в прийнятому пакеті не
виявлено, то ретранслятор очікує надходження наступного пакета.

Якщо помилка зафіксована, то безпосередньо після цього ретранслятор ухвалює
рішення відносно того, що відбулося зіткнення пакетів і передає в широкомовний канал
короткий (не більше 10  %  тривалості пакета даних)  пакет розв’язання конфлікту (ПРК)
наступного формату: F A К C, де F –  послідовність кадрової синхронізації, A – широкомовна
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адреса, К – кількість черговостей розв’язання конфлікту, С – контрольна послідовність ПРК.
Після передачі ПРК установлюється початок фази розв’язання конфлікту (ФРК),  протягом
якої підраховуються вільні й використані черговості передачі, причому, якщо протягом часу
поширення сигналу в мережі рівному а сигнал несучої не з’явився (оператор алгоритму
“Включити

Рис. 1. Процедури ретранслятора

 Т2”),  то в лічильнику фіксується вільна черговість,  у противному випадку –  зайнята.  При
досягненні вмісту лічильника черговостей передачі значення К знімається ознака ФРК.

Слід відзначити, що при зіткненні можлива ситуація, коли не буде декодована в
ретрансляторі кадрова синхронізація, що унеможливить фіксацію помилки через перевірку
контрольної суми. Тому в ретрансляторі повинна бути передбачена додаткова схема фіксації
помилки просто за сигналом несучої, рівній тривалості пакета. Ця схема  повинна
включатися, коли після появи несучої, в заданий інтервал часу, не відбулося включення
схеми контролю помилки.

Протягом фази розв’язання конфлікту ретранслятор не передає інші ПРК, чим
забезпечується  її завершення без переривання.
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Після завершення фази розв’язання конфлікту радіоканал надається всім без винятку
абонентам у вільне користування. Абоненти,  пакети яких перетерпіли  конфлікт, у тому
числі й  у фазі розв’язання конфлікту, відкладають їхню повторну передачу на пізніший час,
як це робиться в гнучкому протоколі МДКН.

Ретранслятор самостійно встановлює значення К у ПРК, виходячи з інтенсивності
трафіка G і частоти зіткнення в радіоканалі, забезпечуючи в такий спосіб адаптацію до
поточного стану мережі. При відсутності зіткнень ПРК не передається й мережа працює
фактично в режимі МДКН.

Процедури абонентів
Алгоритм процедур представлений на рис. 2. У стані прийому всі абоненти мережі

фіксують зайнятий стан радіоканалу з появою сигналу несучої й при одержанні від

Рис. 2. Процедури абонентів
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ретранслятора  ПРК. Якщо ПРК не отриманий,  то після зникнення сигналу несучі абоненти
через захисний інтервал часу, рівний а, ухвалюють рішення щодо вільного стану
радіоканалу. Передача пакетів, що надійшли в момент зайнятого стану радіоканалу,
відкладається на пізніший час випадкової тривалості для того,  щоб знизити ймовірність
зіткнення відкладених передач при повторних спробах.

При одержанні ПРК абоненти  починають виконувати процедури фази розв’язання
конфлікту. Неактивні в цій фазі абоненти, тобто ті, передача пакетів яких не передувала
моменту надходження даного ПРК, визначають кінець фази розв’язання конфлікту шляхом
підрахунку черговостей передачі ( як вільних, так і реалізованих) у такий спосіб.
Безпосередньо після одержання ПРК перевіряється сигнал несучої. Якщо протягом інтервалу
уразливості, рівного а,  сигнал несучої не виявлений,  то абонент фіксує вільну черговість і
додає одиницю в лічильник поточної черговості. Якщо  ж була виявлена несуча, то абонент
фіксує реалізовану черговість, очікує зникнення сигналу несучої й також додає одиницю в
лічильник. При досягненні значення лічильника числу К абонент фіксує завершення фази
розв’язання конфлікту.

Активні абоненти (пакети яких  ушкоджені в попередній передачі) бірковим чином
вибирають одне з К  чисел. Це число j буде черговістю передачі даного абонента в поточній
фазі розв’язання конфлікту. У процесі підрахунку черговостей, як зазначено вище, активні
абоненти порівнюють поточний стан лічильника  із  числом власної черговості, і при
значенні лічильника  рівному (j−1 )  починають передачу власного пакета.

Аналіз протоколу
Часова діаграма радіоканалу представлена на рис. 3. Для аналізу скористаємося

відомою моделлю, заснованою на припущенні про нескінченне число абонентів і елементах
теорії відновлення [2]. У цій моделі передбачається, що кожний з абонентів генерує пакети з
малою інтенсивністю таким чином, що має місце сумарний пуасоновський потік із
середньою швидкістю надходження G пакетів за одиницю часу,  у якості якої прийнято час
передачі одного пакета T, причому, передбачається, що всі пакети мають однакову довжину.
Передбачається також, що нормований по T  час поширення радіосигналу між будь-якою
парою абонентів дорівнює a  й відповідає часу поширення радіосигналу між найбільш
віддаленими абонентами мережі.

Рис. 3. Часова діаграма роботи радіоканалу

У загальному випадку радіоканал може перебувати в зайнятому або вільному стані.
Якщо в момент часу t радіоканал перебуває у вільному стані, то певний абонент, що має
готовий до передачі пакет, почне передачу. Якщо протягом інтервалу уразливості, рівного a
одиниць часу, ніякий інший абонент також не почне передавати, то передача буде успішною
(тут і далі всі параметри, пов’язані з часом, будуть нормовані по Т). Імовірність успішної
передачі очевидно дорівнює )exp( aG- , а інтервал зайнятості − aB += 11 .

Якщо ж в інтервалі від t до t+a  інші абоненти також почнуть передачу, то відбудеться
взаємне руйнування конфліктуючих пакетів і ретранслятор сформує фазу розв’язання
конфлікту шляхом передачі  ПРК  тривалістю b нормованих одиниць часу. Імовірність такої
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події дорівнює )exp(1 aG-- . У цьому випадку інтервал зайнятості дорівнює

kBrbaB ++++= 212 , де r – середнє значення інтервалу часу з моменту t початку передачі
останнього з конфліктуючих пакетів, kB  – середнє значення тривалості фази розв’язання
конфлікту.

В інтервалі 1B  на безконфліктну передачу використовується  частина, рівна 1(тому що
передається тільки один пакет), а в інтервалі 2B − частина, рівна sM , що є середнім числом
успішно переданих пакетів у фазі розв’язання конфлікту. Тоді рівняння середньої швидкості
передачі для гнучкого протоколу АРК можна записати у вигляді:
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Визначимо залежність вхідних у це рівняння  компонентів від системних параметрів.

Для прийнятих допущень, середній час r одержуємо з імовірності того, що за час (a−r)
ніякі інші абоненти передавати не будуть:
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Середня довжина вільного інтервалу  для пуасонівського потоку дорівнює:

G
I 1
= (3)

Кількість абонентів i готових до передачі в період уразливості a ,  є випадковою

величиною з розподілом:
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У фазі розв’язання конфлікту абонент, що ініціював дану фазу (тобто який передав
пакет у момент часу t) , і абоненти, що почали передачу в період уразливості, після
одержання від ретранслятора ПРК розподіляють між K  собою черговостей передачі за
схемою випадкової й рівноймовірної вибірки одного K  із цілих чисел.

З комбінаторного аналізу відомо ймовірність rP  того,  що кожну з K  черговостей
вибере рівною r  (із загального числа i ) абонентів визначається рівнянням
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! . Тоді, імовірність того, що черговість передачі буде вільна,

тобто її не вибрав жоден абонент, дорівнює:
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Враховуючи це, середнє число вільних черговостей у фазі розв’язання конфлікту для i
абонентів дорівнює:
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Очевидно, що середнє число зайнятих черговостей передачі визначається рівнянням:
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Із  цього числа не всі передачі будуть безконфліктними. Успішно передані будуть ті, які
є єдиними,  хто вибрав дану черговість.  Імовірність цього для i  абонентів дорівнює:



37

( )
1111
-

÷
ø
ö

ç
è
æ -
÷
ø
ö

ç
è
æ==

i

r K
K

K
irP , а в середньому для фази розв’язання конфлікту i  абонентів число

успішних передач визначається рівнянням:
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У фазі розв’язання конфлікту черговість передачі розподіляється між абонентом, що
почав даний цикл передачі й абонентами, що прийняли рішення про передачу в інтервалі
уразливості. Тоді середня кількість вільних, зайнятих і безконфліктних черговостей за всіма
значеннями i дорівнює відповідно:
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.
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Тоді ( ) ( ) ( ) K
aG

bik eKaKMaaMB
-

--+=++= 111 ,  що дає остаточно:

( ) ( )
( )

G
ebaeKaKB

aG
K
aG -- -

-+++--+=
131112 ,   5)

Підставляючи рівняння 1B , в рівняння (3), (4) і (5) в (1) одержимо  рівняння середньої
швидкості передачі для гнучкого протоколу АРК.

На рис. 4 представлена залежність середньої швидкості передачі для гнучкого АРК при
різних значеннях K. Чисельний аналіз рівняння (1) показує, що для кожного значення G
існує оптимальне число K0 , при якому середня швидкість максимальна (рис. 5). Отримані
значення K0  можуть бути використані для  адаптивного керування роботою мережі. Крива 4
на рис. 4 показує залежність ( )S G  при такому керуванні.

Рис. 4. Середня швидкість передачі

1 - гнучкий МДКН, 2 − АРК при K=5,  3 − при K=10, 4 − при оптимальному К

Видно, що до значення G =100  переважний вплив на швидкість передачі мають
процедури множинного доступу з контролем несучої, що випливає із чисельника рівняння
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(1). При більш високих значеннях трафіка кількість успішних передач знижується
(зменшується значення e aG- ), росте число конфліктів і все більша частина успішних передач
припадає на фазу розв’язання конфлікту (зростає значення множника 1- -e aG ). При високих
інтенсивностях трафіка фактично всі успішні передачі здійснюються у фазі розв’язання
конфлікту. Шляхом виміру поточного значення G є можливість задавати оптимальну
кількість черговостей передачі (за попередньо розрахованими значеннями K0 ) і втримувати в
такий спосіб середню швидкість передачі від зниження. Наприклад, при G =1000  середня
швидкість передачі практично вертається до значення в точці межі стійкості протоколу
МДКН.

Рис. 5. Залежність середньої швидкості передачі від числа К  для різних значень G.

Висновки
1. Включення до складу протоколу процедур розв’язання конфлікту дозволяє

стабілізувати роботу пакетних радіомереж у більш широкому діапазоні інтенсивності
трафіка при незначному (до 0,6) зниженні середньої швидкості передачі, практично при
будь-яких G > 10 , у той час як межа стійкості гнучкого МДКН не перевищує 10 (рис. 4).

2. Для кожного значення трафіка в протоколі існує оптимальна за швидкістю
передачі кількість черговостей К у фазі розв’язання конфлікту,  що дає можливість
практичної реалізації  адаптивної стратегії оптимального керування множинним доступом
(рис. 5).
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МОДЕЛІ АТЕНЮАТОРА
З УРАХУВАННЯМ ЙОГО РЕАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Визначені моделі атенюатора як елементу системи автоматичного регулювання потужності передавача,
що враховують реальні властивості атенюатора: нелінійну статичну регулювальну характеристику і змінну
інерційність

У більшості робіт [1 - 9], присвячених аналізу і синтезу математичних моделей систем
автоматичного регулювання потужності передавача (АРПП), в яких потужність на виході
радіопередавального пристрою прямого каналу радіозв’язку регулюється атенюатором,
модель атенюатора, як елемента системи автоматичного регулювання потужності
передавача, представлена у вигляді статичної нелінійності з лінійною характеристикою в
робочій області. Потужність на виході передавача, регульована атенюатором, виражається
наступною залежністю

max

max

max

,   ( ) 0;

( ) [1 0,1 ( )],    0 ( ) 9;

0,1 ,   ( ) 9.

ì £
ïï= - £ £í
ï

³ïî

P m t

P t P m t m t

P m t

де
max

Р - потужність генератора СВЧ-коливань, ( )m t - сигнал на вході атенюатора. Така

характеристика атенюатора зображена на рис. 1.

Рис. 1

Для реальних атенюаторів з регульованим коефіцієнтом передачі, статична
регулювальна характеристика є істотно нелінійною і, крім того, атенюатор має інерційність,
яку можна описати передавальною функцією аперіодичної ланки, причому постійна часу цієї
ланки має одне значення при збільшенні і інше значення при зменшенні напруги, що
управляє, на вході атенюатора [10].

На практиці статичну регулювальну характеристику атенюатора з регульованим
коефіцієнтом передачі визначають експериментально: задаючись дискретними значеннями
напруги, що управляє

l
l= Dm ,  де l = 0, 1, 2…, D  –  крок управляючої напруги (у вольтах),

знаходять значення коефіцієнтів передачі атенюатора
la

K . При нерівномірному кроці

управляючої напруги, зазвичай, записують значення
l

m  і відповідні значення коефіцієнтів

la
K  (l = 0, 1, 2, ...). Тоді на інтервалі

l
m ≤ m < l 1+m  залежність ( )

a
K m  можна знайти по

рівнянню прямої, що проходить через дві точки (
l

m ,
la

K ) та (
l 1+

m ,
l 1a +

K ):
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ll

l 1 l l 1 l

( )
a a

+ a + a

--
=

- -

K m Km m

m m K K
.                                                            (1)

Звідси отримуємо

l 1 l l 1 l l l 1

l 1 l

( )
( ) a + a + a a +

a
+

- -
»

-

K K m+m K m K
K m

m m
       при

l
m ≤ m <

l 1+
m .                    (2)

При рівномірному кроці Δ управляючої напруги
l

l ,= Dm
l 1

(l 1)
+

= + Dm .

l 1 l l l l 1
( ) l ( )

( ) a + a a a a +
a

- + D + D -
»

D

K K m K K K
K m  при lD≤ m < (l 1)+ D .              (3)

На рис. 2 приведена статична регулювальна характеристика атенюатора і в таблиці
приведені значення коефіцієнта передачі

a
K  для дискретних значень управляючої напруги.

                                                                                        Рис. 2

Наприклад, з таблиці на рис. 2 при 1=D  за формулою (3) маємо:
( ) (0,989 1) 0,011

a
= - = -K m m m  на інтервалі  0≤ m<1;

( ) (0,972 0,989) 0,989 (0,989 0,972) 0,017 1,006
a

= - + + - =- +K m m m  на інтервалі  1≤ m <2;

( ) (0,937 0,972) 0,972 2*(0,972 0,937) 0,035 1,042
a

= - + + - =- +K m m m  на інтервалі  2≤ m <3;

( ) (0,886 0,937) 0,937 3*(0,937 0,886) 0,051 1,09
a

= - + + - = - +K m m m  на інтервалі  3≤ m <4;

( ) (0,796 0,886) 0,886 4*(0,886 0,796) 0,09 1,246
a

= - + + - = - +K m m m  на інтервалі  4≤ m <5;

( ) (0,682 0,796) 0,796 5*(0,796 0,682) 0,114 1,366
a

= - + + - = - +K m m m  на інтервалі  5≤ m <6;

( ) (0,546 0,682) 0,682 6*(0,682 0,546) 0,136 1,498
a

= - + + - = - +K m m m  на інтервалі  6≤ m <7;



41

( ) (0,398 0,546) 0,546 7*(0,546 0,398) 0,148 1,582
a

= - + + - = - +K m m m  на інтервалі  7≤ m <8;

( ) (0,256 0,398) 0,398 8*(0,398 0, 256) 0,142 1,534
a

= - + + - =- +K m m m  на інтервалі  8≤ m <9;

( ) (0,159 0,256) 0, 256 9*(0,256 0,159) 0,097 1,129
a

= - + + - = - +K m m m  на інтервалі  9≤ m <10

і так далі.
Якщо управляюча напруга ( )m t  змінюється в обмежених межах області, де статична

характеристика близька до лінійної, то залежність ( )
a

K m  можна знайти за рівнянням

прямої,  що проходить через дві точки (
l

m ,
la

K )  та (
l 1+

m ,
l 1a +

K ) за формулою (2).

Наприклад, на інтервалі 6≤ m <9 отримуємо

(0,256 0,698) 9*0,698 6*0, 256( ) 0,147 1,552
9 6a

- + -
» = +

-
mK m m .

При моделюванні атенюатора, як елемента системи автоматичного управління, статичну
регулювальну характеристику атенюатора можна виразити як нелінійність у вигляді
полінома за табличними значеннями (див. таблицю на рис. 2). Використовуючи, наприклад,
програму Numeri за координатами точок з таблиці знаходимо математичний вираз для
кривої, зображеної на рис. 1. Отримуємо наступні результати:

2 3 4 5( ) 1 0,04302 0,02869 0,00921 0,000822 0,0000229
a

= - + - + -K m m m m m m    (4)

при погрішності å =D 00053,02 , або

2 3( ) 0,974 0,059 0,0259 0,0012
a

= + - +K m m m m                         (5)

при погрішності å =D 0058,02 .
Відповідне значенню управляючої напруги ( )m t  значення коефіцієнта передачі

a
K

встановлюється не відразу, а знаходиться як рішення диференціальних рівнянь:

d ( )
( ) ( )

d
a

a
+t + =

K t
K t m t

t
                                              (6)

або
d ( )

( ) ( )
d
a

a
-t + =

K t
K t m t

t
,                                            (7)

причому постійна часу +t  відповідає збільшенню коефіцієнта передачі (зменшенню

управляючої напруги), а постійна часу -t  відповідає зменшенню коефіцієнта передачі
(збільшенню управляючої напруги).

На підставі вищевикладеного, моделі аттенюатора, як елемента системи автоматичного
регулювання потужності передавача в інтерактивній системі MATLAB, можна представити у
вигляді, зображеному на рис. 3.

Блоки Gain (підсилювач з коефіцієнтом підсилення 1/ h ) Unit Delay (затримка на шаг
квантування h ) і пристрій віднімання Sum1 служать для вираховування першої різниці
управляючої напруги з шагом квантування h  за формулою: ( ) [ ( ) ( 1)] /= - -&m k m k m k h . Блоки
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Transfer Fcn та Transfer Fcn1 відповідають рівнянням (6) та (7). Блок Fcn представляє
нелінійну статичну регулюючу характеристику атенюатора ( )

a
K m , а блок m0 задає робочу

точку на статичній характеристиці. На вхід In1 надходить управляюча напруга ( )m t , на вхід
In2 подається потужність генератора СВЧ-коливань

max
Р , яка надходить на помножувач

Product. Якщо ( )&m k  більше нуля, тоді на суматор Sum надходить сигнал з виходу блока
Transfer Fcn, інакше на суматор Sum надходить сигнал з виходу блока Transfer Fcn1 (в
моделі атенюатора на рис. 3, б таке перемикання виконує перемикач Switch, у якому
встановлений поріг 0³Threshold ; за винятком цього моделі на рис. 3, а, б ідентичні).

Дослідження моделей атенюаторів (див. рис. 3, а, б) проведено за схемою, приведеною на
рис. 4. На вхід In1 атенюаторів (Attenuator1) подано синусоїдальна управляюча напруга
Sine Wave

x
( ) 2sin 0,314 lim

® ¥
=m t t  (див. рис. 5, а), на вхід In2 подана напруга, імітуючи

max
Р =20 Вт (generator). Нелінійна статична регулююча характеристика атенюатора ( )

a
K m

представлена формулою (4). Блоки Transfer Fcn та Transfer Fcn1 описані відповідно

передавальними функціями 1(0,015s 1)-+  та 1(0,012s 1)-+ .

a)

б)
Рис. 3
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Рис. 4

На рис.  5  приведена потужність на виході передавача,  регульована атенюатором,  при
завданні значень робочої точки на статичній характеристиці атенюатора m0 відповідно
рівних 7,24 (рис. 5, б), 10,24 (рис. 5, в), і 4,24 (рис. 5, г).

При m0=7,24 і амплітуді синусоїдальної управляючої напруги рівній 2, атенюатори
працюють на лінійній ділянці статичної характеристики.

Таким чином, при моделюванні систем автоматичного регулювання потужності
передавача (систем АРПП), в яких потужність на виході радіопередавального пристрою
прямого каналу радіозв’язку регулюється атенюатором, в розглянутих моделях атенюатора
необхідно вибирати значення робочої точки на статичній характеристиці атенюатора і
визначати діапазони зміни управляючої напруги так, щоб атенюатор працював на лінійній
ділянці.

                                                               а)                                                                б)

                                                                 в)                                                               г)
Рис. 5
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УДК 519.816                                                                                                    Гулак Н.К.(ПВНЗ ЄУ)

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБОРУ МОДЕЛІ ПОДАННЯ
ЗНАНЬ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

В статті дана формальна постановка задачі вибору раціональної моделі подання знань (МПЗ) для
системи підтримки прийняття рішень (СППР) як задачі нечіткої багатокритеріальної оптимізації. Описана
методика вирішення задач на підставі експертного оцінювання зі використанням логіко-лінгвістичного
підходу, наведено приклад вибору МПЗ для експертно-навчальної системи.

В сучасних умовах автоматизації процесів управління в різноманітних галузях
діяльності розробка інтелектуальних систем підтримки рішень (СППР) є актуальним
напрямом науково-практичних досліджень. Застосування таких систем здійснюється для
досягнення основної мети – поширення накопичених знань експертів для всіх користувачів
системи для підвищення якості рішень, що ними приймаються. Основу інтелектуальної
СППР складає підсистема управління знаннями, яка базується на певній моделі подання
знань та відповідних механізмах логічного виводу. Для досягнення певного рівня якості
функціонування інтелектуальної СППР необхідне здійснення вибору оптимальної у певному
розумінні моделі подання знань на етапі попереднього проектування системи. Вирішення
даної проблеми є актуальною і поки що невирішеною науковою задачею.

Аналіз джерел із даної проблематики наводяться в роботі [1], де подано огляд відомих
моделей подання знань на основі робіт [2-5].  З наведеного аналізу можна зробити такі
висновки: наукові дослідження в області моделей подання знань спрямовані на розробку
гібридних моделей подання знань та вдосконалення нейронних мереж: аналіз моделей
подання знань в основному зводиться до опису їх характеристик: вибір моделі подання знань
при проектуванні конкретних СППР найчастіше обумовлюється напрямом наукових
досліджень проектувальника або являє собою неформалізований емпіричний процес. Такі
підходи в загальному випадку не забезпечують обґрунтування вибору та досягнення
необхідного рівня якості СППР, що проектується. Для усунення вказаних проблем
актуальною є розробка формалізованої процедури багатокритеріального вибору моделі
подання знань для застосування в інтелектуальних СППР.

В даній роботі описується методика багатокритеріального вибору моделі знань на
основі експертного оцінювання із застосуванням логіко-лінгвістичного підходу.

Для розробленої методики вхідними даними є множина моделей, подання знань
еквівалентні як і еквівалентні множини часткових критеріїв оцінки моделей подання знань та
відповідних лінгвістичних змінних, множина коефіцієнтів компетентності експертів,
максимальне порогове значення коефіцієнта внутрішньої узгодженості матриць парних
порівнянь, множина лінгвістичних змінних „Прийнятність моделі” для кожної моделі
подання знань. Вихідними даними методики є конкретні значення лінгвістичної змінної
„Прийнятність моделі”.

В методиці приймаються наступні припущення та обмеження, часткові критерії оцінки
моделей подання знань формулюються коректно з точки зору взаємної незалежності, вибір
критеріїв не залежить від предметної області, для якої розробляється СППР, а визначається
специфікою функцій, покладених на підсистему управління знаннями СППР; усі терм-
множини лінгвістичних змінних та їх функції приналежності формуються абсолютно
компетентним когнітологом; кінцевий вибір моделі подання знань (МПЗ) здійснює особа, що
приймає рішення (ОПР); моделі подання знань, що попали до одного класу, вважаються
еквівалентними.

Формальне описання задачі вибору моделі подання знань в СППР має наступний вид.
Припустимо, що є множина m МПЗ. Деяка j-а властивість i-го варіанта МПЗ

характеризується величиною i-го частинного показника qі j; njmi ,1;,1 == . Тоді МПЗ при
i-му варіанті оцінюється вектором inii qqQ ,,1 K= . Задача багатокритеріальної оптимізації
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полягає в тому,  щоб з множини m варіантів МПЗ вибрати такий варіант i0,  який має ліпші
значення вектора iQ , тобто i0=argopt iQ ; ;,1 mi = .

Для рішення багатокритеріальної задачі вибору необхідно виразити значення частинних
показників qі j у слушній кількісній формі.  Найбільш слушно як кількісні,  так і якісні
показники привести до вигляду,  коли їх значення змінюється від нуля до одиниці,  тобто 0
≤qij ≤ 1 для всіх njmi ,1;,1 == .

Якісні показники представляються у вигляді експертних оцінок заданого рівня якості
)( ijq=m , який визначається за допомогою функцій приналежності.

Вибір конкретного методу рішення багатокритеріальної задачі в нечіткій постановці
залежить від наявності експертної інформації про ступінь важливості показників або їх
ранжирування.

Методика вибору раціональної МПЗ передбачає виконання наступних етапів.
1 етап. Визначення системи показників для оцінювання ефективності МПЗ.
В дану систему включені наступні показники:
прогнозована ефективність (C1)  –  здатність СППР оцінювати якість рішення,  яке

генерується. У випадку якщо оцінка якості рішення не задовольняє, СППР повинна указати
користувачу суперечливість або неповноту вихідних даних;

здатність до пояснення рішення (C2);
продуктивність (С3) – час який прогнозується для прийняття рішення та наявність

механізмів оптимізації процедур висновку;
здатність до навчання (С4) – можливість СППР в автоматизованому режимі

накопичувати знання в процесі роботи СППР та можливість враховувати нові типи вихідних
даних;

масштабованість (C5) – можливість нарощування бази знань (БЗ) або об’єднання
декількох БЗ різних рівнів в єдину ієрархічну систему;

можливість експорту-імпорту знань (C6) – здатність БЗ до модернізації в процесі
еволюції експертної системи;

наочність (С7) – здатність до сприйняття та аналізу когнітологами цілісного образу
знань й результатів, які були отримані.

2 етап. Визначення коефіцієнтів важливості показників якості МПЗ або їх
ранжирування.

Існує більш ніж 20 методів визначення коефіцієнтів важливості показників. Більш
ефективним й зручним у практичному використанні є метод попарних порівнянь Сааті [5].

3 етап. Визначення рівня показників якості МПЗ за допомогою прямих експертних
оцінок або побудови функцій належності показника рівню якості )( ijq=m . Достатньо
простим методом побудови функцій належності є, наприклад, метод рангових оцінок
Ротштейну [8].

4 етап. Оцінка ступеня узгодженості думок експертів на основі розрахунку коефіцієнта
конкордації.

5 етап. Вибір методу рішення задачі нечіткої багатокритеріальної оптимізації в
залежності від виду експертної інформації про перевагу показників може бути реалізовано за
допомогою табл. 1.

Таблиця 1
Експертна інформація про перевагу показника

Експертна інформація про ступінь
узгодження показників

Метод рішення багатокритеріальної задачі

Відсутня Максимальний метод
Показники узгоджені за важливістю Лексиграфічний метод
Визначені вагові коефіцієнти показників Адитивний показник

Мультіпликативний показник
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6 етап. Вибір раціональної МПЗ для предметної області яка розглядається у
відповідності з обраним методом оптимізації.

Вищезазначена методика була використана, практично, для вибору раціональної МПЗ в
експертно-навчальній системі (ЕНС).

За результатами використання методу Сааті було отримано наступні значення
коефіцієнтів важливості, часткові показники якості МПЗ:
C1 = 0,204; C2 = 0,244; С3 = 0,102; С4 = 0,163; C5 = 0,183; C6 = 0,043; С7 = 0,061.

Для реалізації ЕНС оцінювалися наступні моделі подання знань: семантичні мережі
(а1); фреймові моделі (а2); логічні моделі (а3); продукційні моделі (а4); нейроні мережі (а5).

Результати оцінювання МПЗ у відповідності до вибраних показників за допомогою
прямої експертної оцінки наведені в табл. 2.

Таблиця 2
Результати оцінювання моделей подання знань

Показники якості ПМЗВид МПЗ
C1 C2 С3 С4 C5 C6 С7

Семантичні мережі (а1) 0,216 0,192 0,262 0,118 0,224 0,245 0,276
Фреймові моделі (а2) 0,272 0,256 0,16 0,264 0,245 0,18 0,233
Логічні моделі (а3) 0,2 0,208 0,185 0,18 0,2 0,239 0,118
Продукційні моделі (а4) 0,224 0,248 0,168, 0,194 0,211 0,252 0,213
Нейроні мережі (а5) 0,088 0,096 0,225 0,244 0,118 0,084 0,16

Висновок

Для вибору раціонального варіанта МПЗ у експертно-навчальній системі
використовувалися два методи нечіткої багатокритеріальної оптимізації: метод адитивної
згортки та лексикографічний метод. Обидва метода дали однакові практичні рекомендації: як
модель подання знань у експертно-навчальній системі доцільно використовувати змішану
фреймово-продукційну модель подання знань.
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АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСІВ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розглянуто підстави та аспекти ризиків при реалізації партисипативного процесу актуалізації програм
розвитку ЗСУ. Запропоновано систему моделей та процедур, що призначена для автоматизованої підтримки
цього процесу.

Одним із шляхів вирішення проблем забезпечення національної безпеки в умовах
сучасної воєнно-політичної ситуації є реформування Збройних Сил України, яке має за мету
створення ефективної системи оборони держави, що гарантовано забезпечуватиме
реалізацію національних інтересів України та перехід до оптимального планування
оборонних витрат.

Поточний стан оборонного планування (ОП) в Україні відповідає переходу від
завершеної фази середньострокового планування (розробка головних та цільових програм
розвитку ЗС України [1]) до фази короткострокового планування.

В ЗС України стає актуальною проблема підвищення ефективності прийняття рішень у
процесах оборонного планування, при цьому нагальним практичним завданням виступає
забезпечення повноти та якості вирішення відповідних завдань з урахуванням існуючих
матеріальних, людських та інформаційних ресурсів.

За сучасних умов здійснення процесів ОП необхідним є використання партисипативних
принципів їх організації [2]. Ці принципи передбачають залучення до процесів вироблення,
оцінки перспективності й аналізу реалізованості планових рішень представників різних
відомчих та соціальних груп, до чиїх інтересів мають стосунок ці рішення [3].
Партисипативний підхід спрямований на підвищення ефективності взаємодій, на виявлення і
врахування всіх чинників впливу та на підвищення рівня соціальної підтримки діяльності в
галузі управління.

Аналіз теоретичних розробок дослідників свідчить, що принципи розробки системи
ОП,  як основи реформування ЗС,  були закладені американськими вченими Е.  Квейдом,  Р.
Маккіном, Б.Радвіком, Ч. Хітчем, продовжені вченими колишнього СРСР В.П. Васютовичем,
Ю.В. Катасоновим, Ю.C. Солнишковим і вітчизняними вченими Б.А. Демідовим, В.І.
Мунтіяном та іншими, але питання пов’язані з використанням методичних та
інструментальних засобів підтримки рішень для підвищення ефективності процесів
планування, зокрема аналізу ризиків, пов’язаних із організацією та виконанням процесів
прийняття рішень в оборонній сфері, при партисипативному підході до реалізації зазначених
процесів не розглядалися.

Аналіз теоретичних розробок дослідників свідчить, що питання, пов’язані з
використанням методичних та інструментальних засобів підтримки рішень для підвищення
ефективності процесів планування, зокрема аналізу ризиків, пов’язаних із організацією та
виконанням процесів прийняття рішень в оборонній сфері, при партисипативному підході до
реалізації зазначених процесів, не розглядалися.

Метою роботи виступає дослідження підстав і аспектів ризиків та розробка механізму
їхнього контролю при реалізації партисипативного управління у процесах прийняття рішень
з ОП.

Партисипативність полягає в свідомому використанні різноманітності функціонально
зумовлених точок зору учасників процесу на предметну область (ПрО)  рішень,  як систему
об’єктів, суб’єктів, дій та процесів, із зміною станів яких пов’язане виконання рішення. Така
різноманіть має місце при будь-якій організації процесу. При партисипативній організації
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процесів ОП не йдеться про відмову від ієрархічного характеру схеми процесу та від фіксації
розподілу повноважень учасників у межах організаційної структури.

При використанні жорстких схем прийняття рішень аспекти їх оцінки й обґрунтування
надаються учасникам процесу як апріорно задані, а сама схема організації процесу не
адаптується до поточного стану соціально-економічного та організаційного контексту
прийняття рішень. У цьому випадку множинність функціонально зумовлених точок зору стає
на заваді, призводячи до неповноти використання інформації та до зниження ефективності
процедур узагальнення суджень. Однак при реалізації сучасних парадигм системного аналізу
– якісних методологій та критичного системного аналізу [4], принципам яких відповідає
партисипативний підхід, множинність точок зору, репрезентованих учасниками процесу,
стає перевагою. За рахунок введення учасників керованих процесів до числа безпосередніх
учасників процесів управління виникають можливості:

- використовувати фахові знання учасників на всіх етапах процесу прийняття
рішення;

- своєчасно враховувати умови, впливи й системи інтересів, що виникають у
предметній області рішень;

- виявляти і розв’язувати конфлікти між різними професійними поглядами, які могли
б вплинути на реалізацію прийнятих рішень на стадії їх вироблення;

- досягати всіма учасниками спільного бачення цілей та пріоритетів в процесі
реалізації прийнятих рішень;

- залучення фахівців з більш широким поглядом  на засоби та форми досягнення
цілей.

Побудова процесів ОП за партисипативними принципами передбачає визначення для
кожного з елементів процесу способу його реалізації, кола учасників такої реалізації та їх
повноважень. Способами реалізації можуть бути процедури системно-аналітичного
дослідження; алгоритмічної оцінки; експертного конструювання моделей цінності
(індивідуального або колективного); багатокритеріальної експертної оцінки; статистичного
узагальнення експертних суджень; колективного формування компромісних рішень.

Характеристиками поточних умов оборонного планування, які спричиняють переваги
використання партисипативного підходу, є такі:

- необхідність отримання багатоаспектних обґрунтувань планів та запитів, в розгляді
та затвердженні яких задіяні різні структури держави та громадянського суспільства;

- співіснування в просторі планування таких його суб’єктів як види ЗС та
функціональні об’єднання;

- динамічність змін у системі зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на структуру
та пріоритети об’єктів планування.

У зв’язку з програмно-цільовим характером процесів ОП [5] основними об’єктами
оперування в них є програми, підпрограми та програмні елементи (де програмний елемент –
завдання, яке входить до складу програми та розглядається разом із варіантами ресурсного
пакета, виконавців та строків виконання, які надаються йому на різних етапах життєвого
циклу програми та становлять пакет управлінських рішень). Отже, рішення, що становлять
основу процесів ОП, стосуються цих об’єктів. Забезпечення відповіді на зміни в контекстах
прийняття рішень на поточному етапі ОП може бути реалізоване формуванням та
реалізацією спеціального процесу актуалізації програм розвитку ЗС України (АПР). Він
передбачає як адаптацію програм, так і доцільний розвиток технологічних механізмів
оперування ними. Концептуальна модель ПрО АПР наведена на рис.1.
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Рис. 1 Концептуальна модель процесу актуалізації програм

До функцій актуалізації компонентів [5] належить визначення структури та системи
пріоритетів компонентів програми та, на нижчому рівні деталізації, її програмних елементів.
Процес актуалізації залучає до участі представників різних структур органів військового
управління ЗС України. Інформаційний контекст вироблення рішень ґрунтується на
інформаційних об’єктах автоматизованих систем,  створюваних для підтримки ОП [6].  При
актуалізації компонентів [5] особлива увага повинна приділятися обґрунтуванню рішень, яке
має бути прозорим та переконливим для всіх актуальних суб’єктів (у тому числі
представників інших міністерств, що беруть участь у процесах ОП). Крім того, організація
актуалізації компонентів [5] повинна забезпечувати контроль несуперечності рішень, що
приймаються в різні моменти стосовно одного об’єкта або одного завдання.

Управління процесом АПР, спрямоване на підвищення якості рішень, які приймаються,
вимагає реалізації таких функцій:

- ведення інформаційного середовища прийняття рішень та їх ретроспективи;
- отримання і ведення альтернативних варіантів рішень, супроводжуваних їх

обґрунтуванням, та використання багатокритеріальних моделей оцінки рішень;
- ведення онтологічної моделі ПрО рішень, яка відтворює властивості її об’єктів у

формі параметрів та взаємозв’язків в ієрархіях концептів,  надає змогу описати об’єкти для
надання спільного концептуального базису щодо обґрунтування та зіставлення рішень;

- ведення моделі інформаційних взаємодій учасників АПР, що здійснюються із
використанням інформаційних об’єктів автоматизованих систем підтримки ОП;

- реалізація операцій зіставлення технологічних пропозицій стосовно організації
процесу АПР із онтологічною моделлю ПрО рішень;

- оцінка комплексного ризику рішень, яка враховує як внесок технологічних умов
його вироблення, так і його очікуваний вплив на об’єкти і процеси ПрО.

Формалізація відповідних процесів та операцій є необхідним етапом створення
програмних засобів підтримки діяльності з управління процесом АПР. Актуальність
створення таких програмних засобів пов’язана насамперед із потребами:

- оперування критеріями обґрунтованості рішень, загальнозначимими в ПрО;



51

- повторного використання інформації відносно виявлених факторів впливу, моделей
цінності та схем розподілу повноважень суб’єктів процесу;

- ефективного застосування алгоритмічних процедур аналізу та узагальнення
експертних суджень.

Першим кроком на цьому шляху є здійснення конструктивної класифікації ризиків
процесу АПР та надання методології оцінки для кожного з класів ризиків. Це становить мету
даної роботи.

Класифікація ризиків. Розглянемо комплексний ризик партисипативного процесу
АПР у вигляді суми

SR = Sі=1, ..., nDSRi (G, A),

де DSRi (G, A) – ризик, обумовлений підставою GÎ{G1, G2, G3}  за аспектом AÎ{A1, A2, A3}.
При цьому G1 – концептуальна обумовленість; G2 – обумовленість судженнями учасників; G3
– обумовленість інформаційними ресурсами процесу; A1 – аспект використання знань; A2 –
аспект перспективності рішення; A3 – комунікативний аспект; n – загальна кількість
враховуваних ризиків.

Приймемо, що ризик DSRi являє собою обсяг часткового зменшення значення цільової
характеристики GPRi (ORk) об'єкта ризику ORk, фіксований за певних умов.

Зіставлення цільової характеристики GPRi  об’єкта ORk,  що належить до ПрО АПР,
повинно бути зафіксованим у складі онтологічної моделі (ОМ) ПрО АПР. Така модель
повинна бути засобом детального концептуального подання складу та взаємозв’язків
елементів АПР, найбільш узагальнені з яких подано на рис. 1. Розроблена та підтримана
відповідними засобами ОМ має використовуватися, по-перше, для формалізованого розгляду
властивостей альтернативних технологічних схем реалізації фрагментів процесів ОП. По-
друге, вона повинна служити концептуальною моделлю банку даних відносно перебігу
процесу АПР.  Згідно з потребами опису даної ПрО,  створювана ОМ повинна включати
систему категорій концептів, запропоновану в [7]: сутність, відношення, цільова
характеристика, проблема, функція, дія, мета, завдання, аналітичне рішення, акціональне
рішення, комунікація, документ.

Як спосіб фіксації часткового зменшення значення GPRi може використовуватися або
безпосереднє обчислення на підставі його аналітичної моделі, або ж його експертна оцінка з
використанням моделі відповідної цільової характеристики.

Задачі, що реалізують основні цілі аналізу ризиків партисипативного процесу
актуалізації компонентів Державної програми розвитку ЗС України, стосуються наступних
видів об’єктів ризику.

О1. Один з альтернативних варіантів схеми реалізації партисипативного процесу
актуалізації компонентів [5]. Альтернативи можуть бути породжені різними принципами
структурування програм [8], різними формами взаємодії видів ЗС і функціональних
компонентів [9] та іншими ключовими позиціями технології процесу оборонного
планування, уточнення або зміна яких може відбуватися в межах етапу середньострокового
планування.

О2. Варіант пакета управлінських рішень для програмних елементів, що фіксує
значення таких позицій як елементарні заходи, які реалізують відповідне завдання, їх
виконавців, ресурси й терміни виконання.

О3. Варіант компоненту програми з набором програмних елементів з його складу та
заданими структурами паспортизації [10].

О4. Реалізація партисипативного процесу актуалізації компонентів [5], здійснена на
виконаному етапі планування. Знання про цей об’єкт, використовувані при аналізі ризиків,
мають характер оцінок, зауважень та пропозицій учасників проведеного етапу.
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Онтологічна оцінка показників якості пропозицій з організації процесу АПР.
Описувана методологія зорієнтована на оцінку ризиків з параметрами G=G1, пов’язаних із
класом об’єктів O1 та проявлених у аспектах A1, A2, A3.

Потреба в механізмах деталізації й актуалізації технологічних аспектів здійснення ПП
АПР обумовлена як необхідністю врахування накопичуваного досвіду здійснення ОП, так і
змінами в управлінських зв’язках, які мають місце в ході реформування ЗС України.
Задоволенню цієї потреби може служити процедура збору та аналізу пропозицій щодо
вдосконалення ПП АПР, яка повинна ініціюватися Центром обробки інформації
Генерального штабу ЗС України.

Пропозиції, збирані для подальшого аналізу, повинні бути, насамперед, тематично
специфіковані. Основними тематиками є структурування програм; участь представників
різних структур у ПП АПР (форми та повноваження); показники, використовувані для
обґрунтування програм.

Далі серед пропозицій певної тематики повинні бути виділені ті, що стосуються
однакових об’єктів.

Виділені множини пропозицій розглядаються як множини альтернатив. Кожний
елемент такої множини може бути автоматично оцінений з позицій системи показників, що
характеризують різні аспекти якості технологічної схеми T виконання процесу АПР, яка
відповідає розглядуваній пропозиції. Це дозволяє зробити попередній висновок щодо
перспективності кожної із пропозицій, на якому можуть ґрунтуватися подальші етапи
процесу технологічної актуалізації процесу АПР.

У ролі системи показників якості може бути використана множина таких властивостей,
яких набуває ОМ Про АПР при включенні T до її складу.

Включення виконується за допомогою виконання наступних операцій:

- пошуку підмоделей ОМ ПП АПР та їх елементів,  що безпосередньо містяться в
складі Т або ж являють собою узагальнення чи агрегування елементів T;

- опису елементів T (рішень,  задач,  функцій,  документів)  у форматі параметрів та
зв’язків, актуальних для цих категорій концептів;

- специфікації, як об’єктів ОМ, тих елементів, що виникли в описах елементів T та їх
опису у форматі відповідних їм категорій;

- встановлення взаємозв’язків між сформованими елементами ОМ.
В результаті виконання цих операцій формується конкретизована ОМ, для якої повинні

бути оцінені показники якості.
Система таких показників {Mi, і=1 ,..., 8}, побудована з урахуванням умов досягнення

переваг партисипативних процесів, розглянута в табл. 1. Показники, приналежні до системи,
деталізують аспекти ризику прийняття пропозиції T. Їх метрики забезпечують приналежність
значень показників якості інтервалу (0; 1). Частка ризику, обумовлена показником Mi,
визначається як 1-Mi. Формальні вирази для метрик, наведені в [11], використовують ряд
умов щодо визначеності, еквівалентності та зв’язності елементів ОМ ПрО АПР, належних до
певних класів.

Інтегральна оцінка MI якості альтернативної пропозиції T може бути отримана за
формулою

MI = Sj=1, …, 8 BjMj

де Bj – відносний ступінь важливості показника Mj, відповідний системі пріоритетів, що діє
на даному етапі аналізу пропозицій.
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Таблиця 1

Показник Аспект A ризику використання T та семантика умов, що
визначають предикат та метрику показника

M1 Повнота охоплення
множини об’єктів
управління

A2 Частка репрезентованості об’єктів, що є цільовими для
Функцій зі складу ОМ,  в описах завдань,  які відповідають
програмним елементам або є частинами останніх

M2 Повнота
ідентифікації та
інформаційної
підтримки актуальних
параметрів об’єктів
управління

A2 Частка таких параметрів об’єктів управління, інформація
відносно яких наявна в документах або становить результат
розв’язання проблем

M3 Повнота,
структурованість та
протокольованість
чинників рішення

A3 Ступінь підтримки розв’язуваними проблемами оцінки тих
цільових характеристик об’єктів, що займають позицію підстави
в описі аналітичних рішень (за умов повноти врахування
актуальних точок зору та відображення результатів в
документах)

M4 Репрезентативність
складу учасників
рішення

A1 Частка функціонально зумовлених відомчих і фахових точок
зору, представники яких є суб’єктами процесів розв’язання
проблем, що складають підстави рішень (у відношенні до всіх
точок зору, суб’єкти яких належать до опису хоча б одного
концепту ОМ разом із концептом – цільовим об’єктом даного
рішення)

M5 Повнота врахування
функціональних
інтересів при оцінці
рішення

A1 Ступінь використання у складі засад рішення тих цільових
характеристик об’єкта рішення,  які пов’язані з ним в ОМ за
посередництвом функцій

M6 Визначеність
відповідальності за
рішення

A2 Частка екземплярів рішень в ОМ із визначеним складом
суб’єктів по всіх етапах життєвого циклу рішення (відносно
множини всіх екземплярів рішень)

M7 Повторна
використовуваність
інформації в життєвому
циклі рішень

A3 Частка екземплярів рішень, інформація про цільові об’єкти та
засади яких може бути сформована в результаті розв’язання
проблем, виконання дій та проведення комунікацій, здійснених
на момент формування цього екземпляру рішення

M8 Забезпечення умов
концептуальної
спадкоємності рішень

A2 Частка екземплярів рішень, до засад яких включено рішення,
що стосуються того самого об’єкта або його складових частин та
передують у часі виробленню даного рішення

Використання поаспектних критеріїв якості дозволяє робити висновки щодо істотності
різних аспектів ризику при прийнятті розглядуваної пропозиції. Інтегральний показник MI
надає можливість ранжування елементів у пакеті альтернативних пропозицій.

Експертна оцінка ризиків рішень, що приймаються в процесі АПР. Оцінка ризику,
обумовлена судженнями учасників процесу АПР (G=G2), являє собою узагальнене експертне
судження з приводу деякої цільової характеристики об’єкта класу O2 або O3 та відповідає
аспекту A=A2.

Цільова характеристика CH(O), що зіставлена в ОМ ПрО концепту O, екземплярами
якого є об’єкти експертизи, являє собою критерій досягнення деякої цілі, сформульованої



54

відносно O. Безпосереднє експертне оцінювання CH(O) є, як правило, неефективним через
складний характер відповідної цілі, конструктивним поданням якої може служити
конкретизоване дерево цілей.

Зіставляючи кожному елементу цього дерева критерій відповідної підцілі,  можна
отримати для CH(O) модель класу дерево цінності [12], листки якої {áLi, Sciñ, i=1,…, n}
відповідають показникам Li, безпосередньо оцінюваним експертами за шкалами Sci.

Проміжні вузли дерева {áNTj, Wjñ, j=1,…, m} при цьому задають критерії, оцінки яких
можуть бути обчислені за оцінками Li і яким надано відносні вагові коефіцієнти Wj впливу на
значення CH(O).

Отримання оцінки CH(O) здійснюється в межах розв’язання експертної проблеми,
знання про яку в середовищі ОМ містять одночасно як визначення всіх аспектів її постановки
й розв’язання, так і систему її взаємозв’язків з усіма актуальними для неї концептами ОМ та
їх екземплярами.

Опис проблеми P включає:
- цільове призначення SG(P), що ідентифікує множину елементів діяльності в ПрО, на

підтримку яких розв'язується проблема;
- проблемне питання SQ, що задає вхідні й вихідні поняття та початкові дані;
- модель дерева цінності SM, що використовується при розв’язанні проблеми;
- контекст розв’язання SС, який визначає джерела довідкової, нормативної й

методичної інформації, а також обмеження, за яких повинна розв’язуватися проблема;
- технологію розв’язання SТ, що включає склад експертної групи, а також спосіб

вироблення індивідуальних та узагальнених суджень;
- карту експертизи SE,  що містить індивідуальні та узагальнені судження разом з їх

властивостями, у складі, визначеному технологією SТ.
Постановкою проблеми для експертів є трійка множин áSQ, SM, SС ñ.
Для розв’язання таких проблем за умов можливих концептуальних розбіжностей в

експертних точках зору був розроблений спеціальний програмний комплекс діагностичної
експертизи [13].

Разом із засобами оцінки спеціальних показників якості отриманих рішень [14], це
дозволяє знижувати внутрішні ризики експертного процесу [7] за рахунок цілеспрямованого
добору експертної групи, безконфліктного формулювання постановки проблеми та
організації багато турових процедур із використанням фрагментів SE.

Підтримка повторної використовуваності результатів підготовки та проведення
експертиз, а також створення умов для прийняття рішень щодо об’єкта управління в тісному
зв’язку з попередніми діями з управління ним вимагають можливості формування O
актуальної ретроспективи знань про розв’язані експертні проблеми. До неї входять всі
елементи опису проблем P’, таких, що до складу SQ(P’) входить той самий концепт O, що й
до складу SQ(P’), або його онтологічні аналоги чи концепти, пов’язані з O в ОМ зв’язками
“клас-підклас” і “частина-ціле”.

При оцінці ризику GPR (G2,  A2) для об’єктів класів O2 та O3 структура експертної
проблеми P має такі особливості.

SQ(P) включає: як вхідне поняття – концепт C категорії завдання, що відповідає в ОМ
ПрО АПР експертованим компонентам [5]; як вхідні дані –  екземпляри цього концепту, що є
поданням експертованих альтернатив; як вихідне поняття – цільову характеристику CH.

SM(P) є деревом цінності, зіставленим CH, як елемент ОМ, породжений однією з
операцій:

- колективної експертної побудови моделі [15], що виконана заздалегідь для всіх
цільових характеристик, поданих в ОМ;

- вибору моделі з C-актуальної ретроспективи експертиз;
- узагальнення на множині таких моделей [16].
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SC(P)  включає документи,  які рекомендуються експертам як джерело даних про
нормативні вимоги і поточний стан елементів ОМ, які фігурують в описі завдання C, та про
фактори, вплив яких повинен братися до уваги.

Методом експертної оцінки може також бути підтримане оцінювання ефективності
організації процесу оборонного планування на його поточному етапі (G=G3, A = A3, ОÎО4).

Методом отримання індивідуальних експертних оцінок є анкетування учасників етапу
процесу. Особливістю експертної проблеми є використання в складі контексту SC(P)
табличного та графічного подання моделі IR інформаційних взаємодій суб’єктів оборонного
планування в середовищі ресурсу інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в
ЗС України

IR = áS; AS; SC; R),

де S – суб’єктна структура онтологічної моделі предметної області; AS –  множина засобів
автоматизації, що здійснюють супровід і продукування інформації оборонного планування;
SC – множина семантичних компонентів інформації, використовуваної при виробленні
рішень; R – відношення між sÎS та cÎSC.

Таким чином здійснення деталізації та корекції складових програми розвитку ЗС
України потребує організації відповідного партисипативного процесу (процес АПР), який
поєднує вироблення рішень як стосовно компонентів програм, так і з приводу організації
процесів ОП, а його ефективна реалізація пов’язана зі створенням програмних засобів оцінки
ризиків, що зумовлені якістю партисипативної організації процесу та перспективою
досягнення намічених цілей при виконанні вироблених рішень. Засоби автоматизованої
підтримки процесу АПР повинні ґрунтуватися на наданні знань відносно його ПрО в формі її
онтологічної моделі та моделі інформаційних взаємодій суб’єктів ОП в середовищі ресурсу
інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в збройних силах. Для аналізу
концептуально зумовлених ризиків пропозицій із вдосконалення процесу АПР
запропоновано систему показників якості його організації, метризованих відносно
властивостей онтологічної моделі, до якої включено аналізовані пропозиції.

Подальший розвиток засобів підтримки ПП АПР передбачає створення його
інформаційно-аналітичного середовища, що забезпечує реалізацію моделі інформаційних
взаємодій та ОМ ПрО ПП АПР. Це дозволить здійснити ведення та аналіз рішень, яке
здійснюється фахівцями Головного управління оборонного планування ГШ ЗСУ під час
вироблення й прийняття циклів короткострокового планування. Це надасть можливість
забезпечити прозорість, непротирічнсть та спадкоємність у системі таких рішень.
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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ
МЕТОДІВ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ

Актуальність проблеми підвищення ефективності та надійності технічних засобів, які
використовуються в цифрових системах зв’язку, обумовлена необхідністю збільшення швидкості та
вірогідності передачі інформації. В даній статті розглянуто наближення до граничних значень енергетичної
ефективності, визначених формулою Шеннона, різних методів завадостійкого кодування. У висновку зазначено
який із методів є найбільш прийнятним та вказано  область його застосування.

Великі обсяги інформації, що передається й більші вимоги до вірогідності її
відтворення висувають чіткі вимоги до характеристик сучасних систем передачі. Схема
типової цифрової системи передачі зображена на рис. 1.

Завада

Рис. 1. Структурна схема системи передачі

Основну увагу спрямуємо на дослідження можливостей подальшого підвищення
енергетичної ефективності систем передачі за рахунок використання нового й
перспективного класу завадостійких кодів – турбокодів. Таким чином, із зображеної на рис.1
схеми, глибокому дослідженню будуть піддаватися тільки блоки кодера й декодера
завадостійкого коду. Як відомо, величина виграшу в ефективності обмежена зверху межею
Шеннона [2]. В 1948 році Шеннон визначив теоретичну границю швидкості передачі
інформації в каналі з певною шириною,  рівнем шумів і потужністю передавача.  Шеннон
також доказав, що повинна існувати така функція перетворення, яка б дозволила передавати
потік по зашумленому каналу з як завгодно малою надлишковістю і як завгодно високою
достовірністю. Він визначив параметри цієї функції, але сама функція залишається
невідомою і до сьогодні. Її знайдення дозволило би вести передачу по будь-яких каналах з як
завгодно малою надлишковістю і з застосуванням модуляції як завгодно високого рівня.
Ефективність існуючих корегуючих кодів визначається ступенем наближення до теоретичної
границі.

Наприкінці 80-х р. зусиллями вітчизняних і закордонних учених були освоєні методи
завадостійкого кодування, що забезпечують у каналах з постійними параметрами
енергетичний виграш 5...7…7 дБ у порівнянні із ФМ-2 без кодування, що дозволило,
наприклад, знизити діаметр супутникової антени у два рази або при використанні
багатопозиційних сигналів довести швидкість передачі даних по стандартному каналі
тональної частоти до 34...56…56 кбіт/с. Одним з найбільш ефективних методів кодування в
ті роки були згорткові коди [1, 3, 6] з послідовним декодуванням [1], або з алгоритмом
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декодування Вітербі [6, 7, 8,]. На рис. 2 зображена структурна схема кодера
несистематичного згорткового коду (133, 171) з довжиною кодового обмеження 6=v  й
відносною швидкістю кодування 1/2, що знайшов найбільше застосування в різних
телекомунікаційних додатках. Під довжиною кодового обмеження v  розуміють старший
ступінь породжуючих поліномів кодера [1].

D D D D D D
u

y (1)

y (2)

Рис. 2. Структурна схема кодера згорткового коду (133, 171)  (восьмирічна форма запису)

При відносній простоті реалізації кодека використання зазначеного згорткового коду
дозволяє одержати ЕВК (енергетичний виграш кодування) порядка 5 дБ при ймовірності
помилкового декодування біта Pб = 10–5. Однак до межі Шеннона залишається
нереалізований запас в 4...6 дб.

Із загальної теорії зв’язку відомо, що для максимального наближення до пропускної
здатності каналу зв’язку необхідний випадковий вибір кодових комбінацій при їх досить
великій довжині. Практично важливим завданням фахівців з кодування було й залишається
завдання пошуку й синтезу кодів з високою виправною здатністю і, у той же час, із
прийнятною складністю реалізації декодера. Поставленим умовам багато в чому задовольняє
метод послідовного каскадного кодування-декодування, запропонований Д. Форні (G. David
Forney) в 1966 р. [1]. Структурна схема кодера найпоширенішого послідовного каскадного
коду представлена на рис. 3.

Він складається з послідовного з’єднання зовнішнього кодера коду Ріда-Соломона й
внутрішнього кодера згорткового коду, включених через перемежувач. Перемежувач
(інтерлівер) − це пристрій, що здійснює перестановку символів усередині блоку за певним
законом. Законом може бути математична або таблична форма запису, або опис
закономірності побудови перемежувача. За рахунок наявності перемежувача процес
формування кодових комбінацій кода досить близький до випадкового.

  ПЕРЕМЕЖУВАЧ
ЗОВНІШНІЙ КОДЕР

Код Ріда-Соломона
u ВНУТРІШНІЙ КОДЕР

Згортковий код
y

Рис. 3. Структурна схема кодера послідовного каскадного коду

Подібна конструкція стандартизована для багатьох додатків передачі інформації.
Наприклад, послідовний каскадний код із зовнішнім кодом Ріда-Соломона (255, 223) і
внутрішнім згортковим кодом (133, 171) використовується для передачі телеметричної
інформації з космічних апаратів, а також подібна схема є основним методом завадостійкого
кодування стандарту цифрового телевізійного оповіщання DVB. Використання послідовних
каскадних кодів приводить до одержання додаткового ЕВК порядка 3,5...5 дБ при Pб = 10–10.
Разом з тим, аналіз характеристик послідовних каскадних кодів показав, що вони як мінімум
на кілька децибел відстоять від межі Шеннона. Одна із причин цього – недосконалість
алгоритмів декодування каскадних кодів.

Досягнення мікроелектроніки в останніму десятилітті проводили спроби реалізувати
потенційно можливий виграш, незважаючи на ріст складності декодування. В 1993 р. групою
французьких учених на чолі з К. Берроу (C. Berrou) був запропонований новий клас
паралельних каскадних згорткових кодів, називаних турбокодами [4, 5], результати



59

декодування яких спочатку викликали певну недовіру фахівців з кодування. Однак до
теперішнього часу дослідники багатьох країн підтвердили й у ряді випадків поліпшили ці
результати.

Для порівняння ефективності методів завадостійкого кодування скористаємося
методикою, описаною в [6]. На рис. 4 представлена b -g  діаграма,  що дозволяє критично
оцінити енергетичну b й частотну g ефективність деяких систем передачі з кодуванням (b–
питома витрата енергії на біт інформації, g – питома витрата смуги на біт інформації).
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Рис. 4. Ефективність деяких систем передачі з кодуванням

На цьому рисунку точками відзначені характеристики систем з наступними кодами:
1. Блоковий код Ріда-Маллера (32, 6);
2. Згортковий код з v = 31 й R = 1/2, послідовне декодування;
3. Згортковий код (133, 171) R = 1/2, декодування за алгоритмом Вітербі;
4. Каскадний код: згортковий код (133, 171) + код Ріда-Соломона (255, 223);
5. Згортковий код з v  = 14 й R = 1/4 – “BVD”  (Big Viterbi Decoder –  великий декодер

Вітербі);
6. Послідовний каскадний код: “BVD” + код Ріда-Соломона (255, 223);
7. Турбокод з R  = 1/2 і довжиною перемежувача 65536 символів, запропонований в

оригінальній роботі К. Берроу. Ітеративне декодування з використанням алгоритму MAP, 18
ітерацій, компонентні згорткові коди (1, 21/37);

8. Турбокод з R = 1/3 і довжиною перемежувача 50000 символів. Ітеративне декодування
з використанням алгоритму log-MAP, 18 ітерацій, компонентні згорткові коди (1, 37/25).

Як видно з рис.  4,  турбокоди є найбільш ефективними з розглянутих кодів.  При
однаковій частотній ефективності й у деяких випадках значно меншій складності
декодування додатковий ЕВК у систем з турбокодами становить 1 дБ і вище.

Pб = 10–5
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Рис. 5. Порівняння характеристик згорткових кодів і турбокода з R = ½

На рис. 5 наведені результати моделювання завадостійкості декодування згорткових
кодів з R = 1/2 і довжиною кодового обмеження 6 й 10 і турбокода з R = 1/2 і довжиною
інформаційного блоку N = 50000 символів. Параметри турбокода: компонентні згорткові
коди (1, 35/23), алгоритм декодування компонентних кодів log-MAP, 18 ітерацій. При
Pб = 10–5 турбокод забезпечує додатковий ЕВК 2,5  дБ у порівнянні зі згортковим кодом
(2671, 3645). При цьому можна показати, що складність декодування турбокода менша, ніж
зазначеного згорткового коду.

Турбокод утворюється при паралельному каскадуванні двох або більше згорткових
кодів, названих компонентними (constituent), розділених перемежувачем. У зв’язку із цим
турбокоди іноді називають паралельними каскадними згортковими кодами. Якщо в ролі
компонентних кодів використовуються стандартні блокові коди –  коди Хеммінга,  БЧХ або
Ріда-Соломона – то такі коди називають паралельними каскадними блоковими кодами або
кодами добутку (product codes) [2].

Із практики завадостійкого кодування добре відомо, що використання декількох
повторних циклів декодування (ітерацій) того самого прийнятого повідомлення може значно
поліпшити коригувальні здатності коду. Зокрема, цей принцип використовувався в алгоритмі
багатопорогового декодування згорткових кодів [1, 2].

Таким чином, системи передачі з використанням методу завадостійкого кодування –
турбокодування мають більшу енергетичну ефективність, чим зі стандартними блоковими,
згортковими або послідовними каскадними кодами.
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Висока ефективність турбокодів багато в чому зобов’язана розробленим для них
алгоритмам декодування. Якщо є деяке попереднє знання про надійність прийнятого
повідомлення до його декодування, то така “інформація” називається апріорною і їй
відповідає логарифм відношення апріорних імовірностей. У противному випадку має місце
тільки апостеріорна „інформація”. При декодуванні турбокодів істотним є використання
обох видів “інформації”.

Турбокоди дозволяють максимально наблизитися до межі Шеннона – нереалізований
запас становить менш одного децибела. Це пояснюється специфічним способом формування
кодових комбінацій турбокода й розробленою для них високоефективною процедурою
ітеративного декодування з використанням алгоритмів „м’який” вхід –„м’який” вихід (SISO
– soft-input soft-output) для декодування компонентних кодів.  При цьому м’який вихід оцінок
одного декодера передається другому і навпаки,  поки не буде одержано кінцеву оцінку
декодування. Це представлено логарифмом відношення правдоподібності (LLR – log-
likelihood ratio).

Задача алгоритму апостеріорної ймовірності (APP – a posteriori probabbility)  –
обчислювати апостеріорні ймовірності в інформаційних бітах або закодованих символах. Ці
апостеріорні ймовірності потрібні для турбокодів в схемах ітеративного декодування з
декодером м’якого рішення. Збільшення апостеріорних ймовірностей призводить тільки до
незначного покращення в термінах ймовірності появи помилкового біта в порівнянні з
алгоритмом Вітербі. Алгоритм був спочатку винайдений Балом, Коком, Джелінеком і
Рейвівом (BCJR – Bahl, Cocke, Jelinek, Raviv)  в 1972  році.  Він збільшує ймовірність
правильності кожного символу і відноситься до алгоритму максимальної апостеріорної
ймовірності (MAP – maximum a posteriori probability).

MAP алгоритм не був широко розповсюдженим до винайдення турбокодів,  так як він
представляє собою незначне покращення декодера максимальної правдоподібності, котрий
забезпечується алгоритмом Вітербі, не дивлячись на його велику складність. В наш час
запропоновані різноманітні реалізації алгоритмів декодування, таких як log-MAP, max-log-
MAP, алгоритм Вітербі з м’яким виходом (SOVA – soft-output Viterbi algorithm), MAP з вікном
передачі перемінної тривалості. У них прямо пропорціональне співвідношення між
експлуатаційними показниками і складністю.

У зв’язку з тим,  що турбокоди складаються із стандартних згорткових кодів,  багато
аспектів кодування-декодування добре продумані й відпрацьовані на практиці.

Завдяки підвищеній енергетичній ефективності, турбокоди знайшли практичне
застосування в системах передачі телеметричної інформації з космічних апаратів за
рекомендацією CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) [1]. У даному
документі рекомендоване використання турбокодів зі швидкостями R  = 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 і
компонентними РСЗК (рекурсивними систематичними згортковими кодами) із довжиною
кодового обмеження 4=v . Обрано наступні довжини інформаційного блоку: 1784, 3568,
7136, 8920 й 16384 символів. На рис. 6 зображений кодер турбокода зі швидкістю R = 1/3 і
компонентними РСЗК (1, 33/23), рекомендований CCSDS.

Також турбокоди використовуються системами цифрового телевізійного оповіщення
стандарту DVB-RCS (Digital Video Broadcasting Return Channel for Satellite) і системами
рухливого радіозв’язку третього покоління UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) та СDMA 2000 [1, 13]. Рекомендацією Європейського інституту по стандартизації
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) прописані наступні параметри
турбокода: швидкість коду 1/3, компонентні РСЗК (1, 13/15) з 3=v , довжина
інформаційного блоку 40…5114 символів. Для декодування компонентних кодів
використається алгоритм log-MAP.

Деякі компанії – виробники модемного устаткування почали серійний випуск
супутникових модемів, що володіють підвищеною енергетичною ефективністю, які
використають турбокоди й коди добутку. До їхнього числа відносяться модеми SDM-300a,
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CDM-550, CDM-600, SDM-300L3 компанії Comtech EF Data [1].

Перемежувач
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Рис. 6. Кодер турбокода з R = 1/3 і компонентними згортковими
 кодами (1, 33/23), рекомендований CCSDS.

Немає сумнівів, що буквально через кілька років турбокоди займуть належне їм місце,
як у системах радіозв’язку, так і в інших системах передачі інформації з обмеженою
енергетикою, витиснувши широко використовувані згорткові коди з декодуванням за
Вітербі.
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ДОСЯГНЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ
ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ УЗГОДЖЕННЯ СХЕМ МОДУЛЯЦІЇ І ТУРБОКОДУВАННЯ

При проектуванні систем передачі інформації кодування і модуляцію необхідно розглядати як єдиний
процес формування сигналу, так як стандарти для сучасного зв’язку повинні забезпечувати одночасно
максимально високі інформаційну, частотну та енергетичну ефективність. Але так як ці оцінки
ефективності не можуть одночасно бути найвищими, пропонується забезпечити гранично можливу
ефективність систем передачі інформації. Пропонується взяти найкращі за своїми параметрами, на
сьогоднішній день, схеми кодування (турбокодові) і скомпонувати їх із сучасними схемами модуляції у
відповідності з необхідними в конкретних умовах параметрами і очікуваними результатами.

Історія розвитку цифрових систем зв’язку та передачі інформації представляє собою
нескінчену серію намагань наблизити показники ефективності до граничної кривої,
зберігаючи при цьому низьку ймовірність помилки на біт. Реалізовані значення ймовірності
помилкового прийому символів вихідного повідомлення при заданій смузі частот каналу і
швидкості передачі B  або, навпаки, досягнуті значення питомої швидкості передачі
інформації при заданій ймовірності помилкового прийому залежать як від способу кодування
повідомлення, вибору сигналів, які використовуються для передачі, так і від процедур
обробки сигналів на прийомі.

Ефективний шлях підвищення питомої швидкості передачі інформації полягає в
збільшенні числа M -сигналів, які використовуються при збереженні заданої кількості
вимірювань N  на інтервалі T . При цьому збільшення M  призводить до зменшення
відстані між сусідніми сигналами ансамблю ( minEd ), яку називають евклідовою відстанню,
що пов’язано зі зниженням енергетичної ефективності. Цей випадок відповідає
використанню багатопозиційних двовимірних сигналів.

При високих вимогах достовірності передачі доцільним стає застосування
завадостійких кодів, котрі дозволяють підвищити енергетичну ефективність за рахунок
зниження частотної. Саме завадостійке кодування дозволяє підвищити вірність передавання
повідомлень або при заданій вірності підвищити енергетичну ефективність системи передачі
інформації. Це обумовило широке використання завадостійких кодів у сучасних системах
передачі інформації таких, як системи передачі телеметричної інформації з космічних
апаратів, системи рухомого радіозв’язку третього покоління, системи цифрового
телевізійного мовлення стандарту DVB-RCS, а також супутникові модеми та численні інші
цифрові технічні засоби та системи.

Можливість виявляти і виправляти помилки в прийнятих повідомленнях з’являється за
рахунок введення надлишковості при кодуванні на передаючому боці. Одночасна вимога
високої швидкості і достовірності передачі в умовах обмеженого частотного і енергетичного
ресурсів може бути виконана при використанні багатопозиційних сигналів і потужних
завадостійких кодів.

Створення систем передачі інформації, в котрих досягаються близькі до граничних
показники ефективності, потребує сумісного узгодження кодека і модема з урахуванням
статистичних властивостей неперервного каналу. Це значить, що кодування і модуляцію
необхідно розглядати як єдиний процес формування сигналу, а демодулювання і
декодування – як процес оптимального в цілому прийому сигнально-кодового блоку.

Узгодження модуляції і кодування зводиться до пошуку такого заповнення сигнального
простору, при якому забезпечується висока питома швидкість (сигнали розташовані
достатньо щільно) і одночасно висока завадостійкість (сигнали достатньо далеко один від
одного). При багатопозиційній модуляції ( 2>M ) важливим також є вибір маніпуляційного
коду (МК), що визначає правило відповідності блоків кодових символів M -ковим сигналам.
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Комбінування різноманітних ансамблів M -кових сигналів,  завадостійких та
маніпуляційних кодів породжує множину конструкцій. Але тільки узгоджені варіанти
забезпечують підвищення частотно-енергетичної ефективності систем передачі інформації.
Ці варіанти будемо називати сигнально-кодовими конструкціями (СКК).  У випадку коли
завадостійкими кодами виступають турбокоди, а модуляція певним чином узгоджується з
процесом кодування, така сигнально-кодова конструкція матиме назву – турбокодова
модуляція (ТКМ).

Загалом, будь-який сигнальний ансамбль на виході послідовного з’єднання кодека і
модема може бути віднесений до СКК. Введення поняття СКК та ТКМ віддзеркалює підхід
до модуляції і кодування як до процесу об’єднання сигналів і кодів (турбокодів) в єдину Eb ,

Fb -ефективну конструкцію та пов’язані з ним проблеми, які не розглядаються в звичайних
варіантах „кодек-модем”. У ряді практичних випадків зручними оцінками ефективності
зв’язку є відомий коефіцієнт використання потужності сигналу ( Eb -ефективність):

0GPc

i
E

n
=b , (1)

де 0G  – спектральна щільність потужності завади (шуму), cP  – потужність сигналу; а також
коефіцієнт використання смуги частот каналу ( Fb -ефективність):

F
i

F D
n

=b . (2)

Коефіцієнт Eb  є важливою характеристикою систем, в яких потужність передавача
жорстко обмежена (космічні системи зв’язку). А, наприклад, у системах електропровідного
зв’язку більш важливою характеристикою є Fb -ефективність.

Вперше ключова концепція, яка розглядає кодування та модуляцію як єдиний процес
обробки сигналів була у дуже загальному виді запропонована у 1974 р. Д. Мессі [4] (рис. 1).
Таким чином, кодовою модуляцією називають сумісне конструювання та узгодження
завадостійкого кодування і дискретної модуляції (маніпуляції) для підвищення ефективності
цифрових систем зв’язку.

Запропоновано два основних підходи для конструювання схем кодової модуляції:
1. Решітчаста кодова модуляція (TCM – Trellis Coded Modulation) [7].
Суть її полягає в використанні природного відображення двійкової послідовності в

сигнали з допомогою декомпозиції множини точок на підмножини. Далі шляхом
використання певного кінцевого алгоритму співставити послідовності символів шляхам на
решітці. В приймачі при цьому застосовується декодування Вітербі.

2. Багаторівнева Кодова Модуляція (MCM – Multilevel Coded Modulation) [3].

Рис. 1. Кодування і модуляція як єдиний процес обробки сигналів
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Суть цього методу полягає в відображенні кодових слів на двійкові послідовності з
допомогою двійкової декомпозиції сигнального сузір’я. Для n2 -  кової модуляції тут
запропоновано використовувати n  кодів з виправленням помилок, тобто один код на кожен
бітовий рівень сигнального номера. В приймачі застосовується багаторівневе декодування.

В обох випадках (TCM і MCM) основна ідея полягає в розширенні сузір’я (решітки) для
одержання надлишковості, необхідної для завадостійкого кода, і використанні кодування для
збільшення мінімальної евклідової відстані між послідовностями модульованих сигналів [9].
Отже, відомо, що ефективність системи передачі інформації оцінюється коефіцієнтом
використання потужності сигналу Eb  (енергетичною ефективністю) і коефіцієнтом
використання смуги частот каналу Fb  (частотною ефективністю). Енергетична ефективність

Eb  характеризує енергетичні витрати на передачу одного біта інформації, а частотна
ефективність Fb - швидкість передачі інформації в одиничній смузі частот (питома
швидкість). Розглянуті два показники ефективності пов’язані між собою співвідношенням:

12 -
b

=b bF

F
E . (3)

Граничну залежність між Eb  і Fb  називають границею (межею) Шеннона [10] або
граничною ефективністю. З аналізу співвідношення (3) видно, що зростання частотної
ефективності вимагає збільшення енергетичних витрат (зниження енергетичної
ефективності). Частотна ефективність Fb  змінюється в межах від 0  до 2  біт×с-1/Гц для
двійкових сигналів (границя Найквіста) і до M2log2 біт×с-1/Гц для M -кових сигналів.

Енергетична ефективність обмежена зверху величиною
2ln

1β max =E .

Застосування методів багатопозиційної маніпуляції підвищує питому швидкість
передачі Fb , при цьому спостерігається зниження енергетичної ефективності. Застосування
завадостійких кодів дозволяє підвищити енергетичну ефективність в обмін на зниження
питомої швидкості передачі  інформації. Одночасні вимоги високої швидкості і вірності
передачі інформації в умовах обмеженого частотного й енергетичного ресурсу можуть бути
виконані при спільному використанні багатопозиційних сигналів і ефективних завадостійких
кодів. Створення систем передачі з близькими до граничних показниками ефективності
можливе тільки при спільному узгодження кодека і модему. Спільна оптимізація модемів і
кодеків дозволяє істотно знизити втрати інформації, а комбінування різних ансамблів
сигналів і завадостійких кодів породжує безліч варіантів побудови таких систем.

Ідея побудови СКК полягає в збільшенні мінімальної евклідової відстані між
дозволеними кодованими сигнальними послідовностями з використанням надлишковості
кодування. При цьому асимптотичний енергетичний виграш кодування (ЕВК) у загальному
визначається формулою:

min
lg20

E

E
к d

d
=b , (4)

де Ed  – вільна евклідова відстань між дозволеними кодовими блоками, minEd  –мінімальна
евклідова відстань між різними послідовностями в системі без кодування.

Для одержання великих величин ЕВК при побудові СКК необхідно підбирати коди, які
максимізують вільну евклідову відстань. У системах з багатопозиційною маніпуляцією при

nM 2=  кожен елемент високочастотного сигналу відображає n  біт. Найкращим підходом
при кодуванні для алфавітів великого обсягу є використання кодів з великими швидкостями.
Початкова множина сигналів розширюється до величини 12 -n ,  і використовується код зі
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швидкістю
( )

n
nR 1-

= . У цьому випадку швидкість передачі символів (технічна швидкість

передачі) не змінюється, і сигнал у системі з кодуванням буде займати ту ж смугу частот, що
й у системі без кодування. Кожному елементу сигналу буде відповідати та ж кількість
інформаційних біт ( n ).  Однак якщо код є досить ефективним,  то система з кодуванням
дозволяє одержати значний ЕВК [8].

СКК можна у загальному класифікувати за трьома основними ознаками:
1. За типом завадостійкого коду;
2. За типом ансамблю сигналів;
3. За способом узгодження модуляції і кодування.
За типом завадостійких кодів усі СКК можна поділити на два великих класи: на основі

блокових кодів і на основі неперервних кодів. Крім того, до окремого класу відносяться СКК
на основі каскадних кодів, які застосовують одночасно блокові і неперервні коди. Кожен із
класів поділяється на групи за конкретними видами коду.

За типом ансамблів сигналів СКК поділяються на конструкції з одновимірними,
двовимірними і багатовимірними сигналами. Багатовимірні сигнали складаються з більш
простих (одновимірних, двовимірних) сигналів. При використанні двовимірних сигналів
кількість позицій M , які відповідають кожному N -вимірному сигналу, визначається
виразом 2NmM = , де m  – позиційність двовимірного сигналу. Кожен N -вимірний сигнал
у цьому випадку утворюється послідовністю 2N  двовимірних сигналів. Наприклад, для
одержання багатовимірного сигналу з 8=N  потрібна послідовність з чотирьох двовимірних
сигналів. Такі багатовимірні сигнали позначаються відповідно 4´ФМ-4 ( 256=M ), 3´ФМ-8
( 4096=M ). Незалежно від способу узгодження модуляції і кодування будь-яка СКК являє
собою каскадний код. При цьому внутрішнім кодом є ансамбль сигналів, а зовнішнім – один
або кілька завадостійких кодів. При використанні декількох завадостійких кодів говорять
про побудову СКК на основі узагальненого каскадного коду. Способи узгодження модуляції
і кодування можна поділити на дві групи: узгодження оптимальним МК і узгодження на
основі розбиття ансамблю на вкладені підансамблі. СКК, які належать до першої групи, є
результатом узгодження відомих двійкових завадостійких кодів з багатопозиційним
ансамблем сигналів шляхом використання спеціально підібраного МК. Друга група включає
досить велику кількість типів СКК, які розрізняються модифікаціями методів узгодження. З
точки зору практичного використання, існують різні підходи до комбінування турбокодів
або кодів добутку з перемежувачами і цифровою модуляцією.  Розглянемо деякі з них в
цьому ракурсі: – практична кодова модуляція [2];

     – турбокодова модуляція на решітці з посимвольним перемеженням [5, 6];
     – турбокодова модуляція на решітці з побітовим перемеженням [1].
Розглянемо коротко основні принципи турбокодової модуляції.

Практична турбо TCM
Під враженням видатної ефективності турбокодування в 1994 р. в роботі [2] була

запропонована особлива практична схема кодової модуляції. Її структурна схема показана на
рис. 2.
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Рис. 2. Комбінація турбокода і цифрової модуляції
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Головним елементом цієї схеми являється застосування турбокодування і декодування
двійкових послідовностей, як і в інших схемах практичної TCM.  Ця обставина потребує
уважного відношення до розрахунку побітових метрик, як і у випадку BICM [9].

Турбо TCM з посимвольним перемеженням
Запропоновано використовувати РСЗК (RSC),  ті ж,  що раніше пропонував

використовувати Унгербоек [7], в якості компонентних кодів в системі, аналогічній
турбокодуванню. Структурна схема цієї системи показана на рис. 3.

Із рис.  3  видно,  що перемеження виконується над символами із n  біт на відміну від
перемеження двійкових символів в двійкових турбокодах. Тут необхідна перфорація
надлишкових символів в зв’язку з тим,  що до кожної модуляційної точки ідуть два шляхи.
Крім того необхідний ретельний вибір компонентних кодів і конструкції перемежування.
Код не повинен мати паралельних переходів, а перемеження повинне виконуватись так, щоб
або парна позиція переміщувалась в парну і непарна в непарну,  або парна в непарну і
непарна в парну.

Відносно ітеративного декодування слід сказати, що тут неможливо відділити
систематичні компоненти і зовнішні (ті, що поступають ззовні), так як і ті, і інші
передаються в одному символі. Усе ж таки розрахунок LLR (Log-Likelihood Ratio – логарифм
відношення правдоподібності) може бути розділений на апріорну частину і систематично-
зовнішню частину. Слід подбати також про те, щоб ця інформація використовувалась
компонентними декодерами не більше одного разу. По цих причинах на виході кодера
потрібен пристрій у вигляді селектора для видалення надлишкових символів [9].

Турбо TCM з побітовим перемеженням
Іншим підходом є використання правила перфорації символів [1], яке забезпечує появу

інформаційного біту на вихід кодера лише один раз.  Більше того,  на відміну від
посимвольного перемеження з перфорацією надлишкових символів, вони запропонували
використовувати багато побітових перемежувачів. Структурна схема кодера показана на рис.
4 для випадку двох компонентних кодів.

Структура декодера для системи турбо TCM з побітовим перемеженням аналогічна
структурі декодера двійкового турбокода.

Головна різниця полягає в перетворенні величин LLR із побітових в посимвольні і,
навпаки, із посимвольних в побітові, котре повинне виконуватись між декодерами в
ітеративній процедурі [1]. Для декодування турбо TCM конструкцій з побітовим
перемеженням величини LLR, розраховані для окремих бітів, повинні бути перетворені в
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Рис. 3. Структура кодера турбо TCM з посимвольним перемеженням

k--n 1

k



68

посимвольні апріорні ймовірності. І навпаки, апріорні ймовірності для символів повинні біти
перетворені в побітові зовнішні значення LLR [9].

                                                ν біт
Рис. 4. Кодер для турбо TCM з побітовим перемеженням

Турбоходи, на сьогоднішній день, являються найбільш результативними з погляду
досягнення граничної ефективності, забезпечення максимальної швидкості передачі та
підвищення завадостійкості. Введення їх у стандарти великих телекомунікаційних структур є
тому наочним підтвердженням. Ще кращі результати можна отримати, опираючись на
застосування взаємно узгоджених схем кодування та модуляції, так званої ТКМ. При цьому
важливим є детальний розгляд всіх параметрів як кодування, так і модуляції, дослідження
результатів при різноманітних варіантах комбінування кодерів і модуляторів, декодерів і
демодуляторів; вплив на результати комбінування використання перемежувачів, скремблерів
і т.д. в умовах розповсюдження завад всіх видів для потреб та умов існуючих і
перспективних систем передачі інформації.
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УДК 621.396
                         к.т.н.,  Кузавков В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

СИСТЕМИ БЛОКУВАННЯ СТІЛЬНИКОВОЇ ТЕЛЕФОНІЇ

У статті розглядається варіант побудови систем блокування стільникового зв’язку і мереж
безпроводового доступу в заданій зоні шляхом придушення радіоканалів зв’язку і керування. Система
застосовує панорамний прийом для виявлення коротких сигналів і блокування приймача абонента коротким,
погодженим за спектром імпульсом.

Задача придушення сигналів є надзвичайно актуальною для антитерористичної
апаратури, нейтралізації радіоканалів дистанційного керування і систем захисту каналів
витоку інформації. Оскільки апріорних даних про сигнали, що підлягають блокуванню, мало,
придушенню підлягає весь діапазон, у якому можлива робота радіолінії керування або
передачі інформації.  Один з шляхів вирішення такої задачі –  блокування всього діапазону.
Чим ширший охоплюваний діапазон частот і чим більша потужність загороджувальної
перешкоди, тим менша імовірність виконання команди, переданої по радіолінії. Однак
енергетичний ресурс небезмежний. Використовувати такий підхід в мирний час недоцільно.
Систему придушення можна оптимізувати, зробивши ії інтелектуальною: спочатку знайти
сигнал і оцінити його параметри, а потім точково блокувати приймач радіолінії, якому
адресована інформація, що міститься в даному сигналі.

Прикладом такого роду системи є пристрій придушення стільникового зв’язку в
заданому районі, будинку або приміщенні. Сигнали в стільникових мережах можуть бути як
командною радіолінією, так і використовуватися для передачі конфіденційної інформації.
Аналогічні функції можуть виконувати будь-які сучасні радіолінії, що відповідають
стандартам безпровідних комп’ютерних мереж (WLAN, Wi-Fi), системи безпроводового
доступу і т.д.

Розглянемо основні принципи побудови інтелектуальних систем блокування.
Енергетичний виграш у таких системах у порівнянні із системами, що використовують
загороджувальну перешкоду, досягає десятки децибелів при їхній однаковій ефективності.

Виявлення короткого імпульсу в заданому діапазоні
При побудові сучасних систем інтелектуального блокування, як і систем

радіомоніторингу і захисту інформації, основною задачею є швидке виявлення і обчислення
параметрів коротких сигналів (тривалість мікросекунди). Ці сигнали можуть бути
одиночними кодованими командами керування, або миттєвими вибірками з потоку
радіоімпульсів різної частоти. Такий потік може являти собою канал передачі інформації в
зв’язній системі, що відповідає визначеному стандарту зв’язку, де для поліпшення
завадостійкості використовується режим передачі зі стрибками по частоті (frequency
hopping). Наприклад, для стандарту Bluetooth зміна частоти відбувається 1600 разів за
секунду в смузі 79  МГц.  Відповідно,  спектр одного імпульсу займає смугу частот біля 1
МГц. Для режиму FH характерна зміна несучої частоти радіоімпульсу за псевдовипадковим
законом.

Режим стрибків за частотою використовується також для розширення спектра (FHSS −
Frequency Hopping Spread Spectrum) у безпровідних комп’ютерних мережах для передачі
даних за протоколом IEEE 802.11 та в різних радіосистемах.

Одним з прикладів є режим стрибків FH  у стандарті стільникового зв’язку GSM.
Тривалість радіоімпульсу, у стандарті GSM дорівнює 577 мкс, а тривалість радіоімпульсу
при запиті зв’язку абонентською трубкою як у випадку вихідного, так і у випадку вхідного
дзвінка складає 300  мкс.  Вихід мобільного телефону в ефір з імпульсом запиту (Random
Burst) здійснюється на дуплексній частоті каналу керування базової станції. Весь наступний
процес обміну інформацією між абонентським терміналом і базовою станцією може
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відбуватися вже в режимі стрибків. Число використовуваних частотних каналів визначається
базовою станцією.

Далі задачу виявлення короткого радіоімпульсу розглянемо стосовно до системи
стільникової телефонії стандарту GSM. Система, що вирішує задачу виявлення короткого
імпульсного сигналу, може бути побудована різними шляхами. Відомо, що імовірність
виявлення сигналу залежить від відношення сигнал/шум, тобто від енергії сигналу і
чутливості приймача. Найважливішим питанням є узгодження смуг сигналу і приймача. В
ідеалі смуга пропускання прийомного пристрою до детектора повинна повторювати форму
спектра радіосигналу. Очевидно, якщо смуга пропускання прийомного пристрою або смуга
фільтра вимірювального пристрою,  що працює на широкосмуговому виході проміжної
частоти приймача, вужча за смугу радіоімпульсу, то такий приймач не зреагує на вхідний
сигнал, що діє на його. Для правильної побудови пристрою виявлення необхідні повні
апріорні дані про сигнал, включаючи несучу частоту.

У розглянутій задачі зі змінною несучої частоти необхідно знати всі можливі частоти,
що використовуються для режиму стрибків. Для стандарту GSM це 124 частотні канали в
діапазоні 890−915 МГц (зворотні канали, абонентські термінали − базова станція) і 935−960
МГц (прямі канали, базова станція − абонентські термінали), а також 374 каналу в діапазоні
1710−1785 МГц і 1805−1880 МГц. Рознос між каналами складає 200 кГц [1]. Реально,
використовується лише деяка кількість каналів, на яких може працювати базова станція. Це
може бути пов’язано із розподілом сітки частот між різними операторами зв’язку.

Отже, вважаємо, що всі апріорні дані нам відомі, а задача зводиться до енергетичного
виявлення сигналу в інтервалі часу і оцінці його параметра − несучої частоти або номера
частотного каналу в системі GSM.

                        Pmin = − 174 dBm + NF + 10 lg B + A, (1)
де NF – коефіцієнт шуму приймача;
В – смуга пропускання приймача;
А – поріг виявлення, що заданий у відповідності з обраним критерієм.

З співвідношення для розрахунку чутливості приймача {1} відомо, що мінімальна
потужність сигналу, виявляється, зросте зі зростанням смуги аналізу або смуги пропускання
приймача.

Якщо сигнал є радіоімпульсом в системі з режимом стрибків за частотою (FH) по n
частотних каналів, при загальній смузі визначення

В = nF,
де F – смуга частот, яку займає один канал, мінімальна потужність сигналу, що визначається,
відповідно до (1), збільшується в порівнянні з одноканальним пристроєм виявлення:

10 lg B/F = 10 lg dB.

Для системи GSM це: 10 lg 124 = 20,9 dB для нижнього та 10 lg 374 = 25,7 dB для
верхнього діапазону частот відповідно [2].

Тому широкосмуговий пристрій виявлення програє в енергетиці пристрою виявлення,
погодженому по смузі. Однак, при потужному сигналі, він гарантує його виявлення,
імовірність чого для одноканального пристрою виявлення в режимі сканування по каналах
мізерно мала.

Зрозуміло, що для збереження мінімальної потужності сигналу, що виявляється, і
гарантованої імовірності його виявлення (рівній одиниці) необхідний багатоканальний
пристрій виявлення, у якому число погоджених приймачів дорівнює числу частотних каналів
у системі, (124 + 374 = 498 приймачів для системи GSM).
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Спектральне оцінювання в задачі виявлення
Задачу багатоканального виявлення можна вирішити, застосовуючи цифрові способи

обробки сигналів. Класичним методом виявлення сигналу є спектральне оцінювання
складового прямого перетворення Фур’є для діючої на вході приймача суміші сигнал + шум.
Для одержання спектральної оцінки необхідно перевести сигнал у цифрову форму і
обчислити його спектральне представлення на цифровому процесорі (DSP), використовуючи
відомі алгоритми, наприклад, швидке перетворення Фур’є (FFT). В ідеалі, прийнятий сигнал
повинний бути оцифрований наскільки можливо ближче до антени, тому що при цьому
цифрове представлення сигналу буде мати мінімально можливі спектральні втрати при
подальшій цифровій обробці.

Класичний шлях фільтрації сигналу, тобто виділення вузькосмугового частотного
каналу із широкосмугової суміші сигналу і шуму, вимагає декількох частотних перетворень
через змішувачі і відповідні аналогові фільтри,  поки не буде досягнута необхідна точність,
або якість, у поділі каналів. Система цифрової обробки сигналу, зазвичай, використовує
сигнал, що знімається із широкосмугового виходу проміжної частоти (ПЧ) приймача,
значення якої, вибирають зі стандартного набору: 10,7 МГц, 21,4 МГц тощо. Іноді
використовують додаткове перетворення вниз з метою застосування більш низькочастотних,
але з більшим числом розрядів, і, відповідно, більший динамічний діапазон аналого-
цифрового перетворювача (АЦП). Частота оцифровування сигналу вибирається в 2−3 рази
вище верхньої граничної частоти смуги пропускання тракту проміжної частоти приймача.

Розвиток цифрових технологій і поява швидкодіючих АЦП із тактовими частотами до
гігагерца і вище призвело до зсуву систем цифрової обробки сигналу (ЦОС) у бік антени.
При динамічному діапазоні приймача по виходу ПЧ 60−70 дБ для здійснення цифрової
обробки досить використання 12-розрядного АЦП, що має власний динамічний діапазон 72
дБ.

Крім того, розширити частотний діапазон аналізованих сигналів приблизно до значення
частоти вибірки АЦП можна, використовуючи сучасні методи розкладання вхідного сигналу
на квадратури. Практично, всі цифрові демодулятори і системи цифрової обробки сигналів у
стільниковій телефонії, безпровідних комп’ютерних мережах і т.д. працюють за таким
принципом.

На ринку інтегральних мікросхем для обробки високочастотних аналогових сигналів
з’явилися і прямі конвертери вниз (DDC − Direct Downconverter), що дозволяють одержувати
на виході синфазну і квадратурну складові перетвореного вхідного сигналу в частотному
діапазоні до 100 МГц [2]. Далі синфазна і квадратурна складові надходять на два синхронно
працюючі АЦП,  вибірка зберігається в буферній пам’яті і потім передається в DSP  для
обчислення спектра.

Реалізація системи
Описаний вище принцип можливо використовувати для рішення задачі побудови

прийомної частини системи інтелектуального блокування стільникового зв’язку і
безпроводового доступу всіх діючих стандартів. Як приклад, розглянемо прийомний тракт,
призначений для моніторингу в реальному режимі часу прямих або зворотних каналів
радіолінії стільникового зв’язку стандарту GSM,  зокрема для контролю виходу в ефір і
визначення несучих частот абонентських апаратів. Сумарний діапазон частот у цьому
стандарті складає 100 МГц. Для його контролю використовуються чотири лінійних приймачі
зі смугою пропущення 25 МГц кожний, побудовані за принципом прямої конвертації
сигналів униз з розкладанням на квадратурні складові, і автономна система ЦОС. Блок-схема
лінійного приймача приведена на рис. 1.

Вхідний сигнал через комутатор, що переключає прямі і зворотні канали, надходить
далі на прямий конвертор униз (DDC). Гетеродин містить генератор, керований напругою, і
синтезатор частоти, керований системою цифрової обробки сигналу через мікроконтролер по
шині RS-232. Система ЦОС керує посиленням конвертера в діапазоні до 46 дБ. Оскільки
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частота гетеродина обрана рівною центральній частоті діапазону і використовується
квадратурна обробка, смуги пропущення фільтрів низької частоти обрані рівними половині
ширини діапазону, тобто 12,5 МГц. Квадратурні сигнали з конвертера після фільтрації
фільтром низької частоти надходять у систему ЦОС.
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Рис. 1. Блок-схема лінійного приймача

Автономна система ЦОС, що виконує функції цифрового пристрою визначення, −
аналізатора, побудована на базі автономного DSP − контролера та модулю
високошвидкісного АЦП/ЦАП з паралельним інтерфейсом. Крім того, система містить:
буфер пам’яті, мультиплексори перед АЦП, що дозволяє організувати канали квадратурного
аналого-цифрового перетворення, і здійснювати послідовно швидкісну вибірку для
розрахунку спектра за алгоритмами ШПФ, флеш пам’ять, двоканальний універсальний
синхронно/асинхронний прийомопередавач US ART (10 Mbit/s) з двоканальними
інтерфейсами RS 422 I/F (10 Mbit/s) і RS 232 (115 Kbit/s), а також USB-контролер для
підключення по шині USB комп’ютера керування, інтерфейс для підключення модуля і
послідовний інтерфейс для керування зовнішніми пристроями [3].

Сумарний час накопичення вибірки і розрахунку комплексного спектра складає десяток
мкс, що дозволяє за час дії імпульсу запиту виявляти сигнал [4]. Вирішивши задачу
виявлення імпульсу запиту, відповідно до протоколу стандарту, система ЦОС обчислює
канал і часовий інтервал, по якому базовою станцією буде передана інформація, призначена
конкретному абонентові, що видав запит. Керуючи синтезаторами частоти блоку
придушення, не складає проблеми поставити точкову перешкоду приймачеві абонента і не
дати можливості одержати необхідну інформацію для проведення аутентификаціі.
Абонентська трубка, зробивши ряд спроб встановити з’єднання, повертається в режим
спокою, залишаючись на обслуговуванні в мережі.

Система ЦОС виконує функції як дискретного спектрального аналізу, так і керування
приймачами і всією системою в цілому.

Один DSP контролер повністю забезпечує виявлення і аналіз сигналів стільникової
системи стандарту GSM у режимі реального часу (цей процес саме для стільникової мережі
стандарту GSM вимагає найбільших обчислювальних ресурсів). Аналогічний DSP контролер
здатний обробляти сигнали стільникової телефонії стандартів AMPS/DAMPS, CDMA, NMT-
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450, WCDMA і бездротового доступу DECT. Система може працювати в автономному
режимі або з виведенням даних на керуючий комп’ютер через шину USB.

Описана вище апаратура призначена для запобігання витоку інформації каналами
стільникової телефонії і бездротового доступу при проведенні закритих заходів і нарад.
Ця система не є пристроєм придушення стільникового зв’язку в буквальному значенні, тобто
це не генератор перешкод і не генератор шуму. Блокується приймач тільки абонента, що
знаходиться усередині зони блокування, і тільки на момент передачі базовою станцією
сигналу саме цьому абонентові, що не дозволяє йому вступити в зв’язок усередині заданої
зони. Інформацію загального характеру, телефон одержує сповна і тому залишається на
обслуговуванні в мережі. Ніякому іншому абонентові мережі поза зоною сигнал блокування
не приносить шкоди. Неможливість установлення зв’язку гарантує не проходження виклику,
тобто відсутність дзвінків і тишу. Зона блокування визначається або за радіусом, або
формується діаграмою спрямованості антени, що використовується.
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УДК 621.391                                                                  к.т.н. Лівенцев С.П. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА СИНТЕЗУ АЛГОРИТМІВ КОРЕКЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ
АДАПТАЦІЇ В ПРОГРАМУВАЛЬНИХ РАДІОЗАСОБАХ

У статті сформульована й вирішена задача синтезу алгоритмів корекції параметрів системи
адаптації в програмувальних радіозасобах при їхньому відхиленні від заданих (оптимальних) параметрів в
умовах зміни середовища функціонування.

Вступ
При функціонуванні системи адаптації в програмувальних радіозасобах (ПРЗ) виникає

задача оперативної корекції параметрів, як системи адаптації, так і ПРЗ при зміні зовнішніх
умов функціонування цих систем. Існує велика кількість різноманітних методів опису
функціонування складних систем.

Технологія аналізу середовища функціонування (АСФ) застосовується для оцінки
ефективності складних систем [1, 2], але для аналізу функціонування технічних систем
адаптації використовується недостатньо. Тому метою статті є розробка процедури синтезу
алгоритмів корекції параметрів системи адаптації в ПРЗ на основі АСФ та формалізація
процесу коректування параметрів при як планових так і випадкових змінах параметрів
середи функціонування и об’єкта управління.

1. Постановка задачі корекції параметрів в адаптивних ПРЗ

Для аналізу середовища функціонування ПРЗ розглянемо множину із n
спостережуваних засобів (механізмів) забезпечення завадозахищеності, діяльність яких
необхідно оцінити. Кожна система адаптації споживає m ресурсів і виробляє p вихідних
характеристик (параметрів).

Нехай ( ) 0...,,, 21 ³= mjjjj xxxX вектор вхідних параметрів (витрат ресурсів для

реалізації процесу захисту інформації), а ( ) njyyyY mjjjj ,1,0...,,, 21 =³= , вектор вихідних
параметрів (показників якості) захисту інформації. Тоді множина варіантів побудови
(параметрів) системи адаптації Т визначається як множина векторів (Х,Y)  за умови,  що
вектор вихідних параметрів Y може бути реалізований при векторі вхідних параметрів Х.

На основі спостережуваних векторів (Хj, Yj),  j =  1,  2,  …, n множина варіантів Т
задається виходячи з наступних умов:

1. Якщо ( ) TYX Î,  й ( ) TYX Î¢¢,  тоді ( ) TYYXX Î¢l-+l¢l-+l )1(,)1(  для всіх
[ ]1,0Îl .

2. Якщо ( ) TYX Î,  й YYXX £¢³¢ , , тоді ( ) TYX Î¢¢, .
3. Потужність Т є перетинанням всіх множин T ¢ , що задовольняють умовам 1 і 2, за

умови ( ) TYX jj ¢Î,  для всіх j = 1, 2, …, n ....
Таким чином, множина варіантів Т будується як розширення по спостережуваних

вхідних векторах ),,( jj YX j =  1,  2,  …, n і визначає можливі припустимі вектори Y по
векторах X.

Вектор стану ( )** YX ,  ефективний, якщо ( ) TYX Î** ,  й не існує вектора ( ) TYX Î, ,
відмінного від ( )** YX ,  і такого, що ., ** ³£ YYXX

Ефективні точки утворять у багатомірному просторі стану ефективну поверхню
(фронт).



75

Розглянемо задачу корекції параметрів системи адаптації ( )00 , yx . Припустимо, що нові
можливі стани системи адаптації ( )newnew yx ,  задовольняють умові newnewnew QyxQ =),( , де
функціональна залежність ),( newnew yxQ  визначається з розв’язання задачі АСФ.

Загальна задача синтезу оптимальної системи адаптації полягає в тому, що за відомим
рівнянням об’єкта управління необхідно знайти вектор управління (алгоритм управління),
що переводить систему адаптації з початкового стану в кінцевий, утримує в цьому кінцевому
стані або змінює його відповідно до вхідного впливу, забезпечуючи при цьому екстремальне
значення критерію оптимальності [3].

Синтез вважається закінченим, якщо алгоритм управління знайдений як функція
вектора змінних стану системи адаптації (об’єкта управління) при відомих обмеженнях на
складові вектора управління [4]. Стандартна задача АСФ розглядається як завдання неявної
функції ( )00 , yxQQ = ,  що ставить у відповідність ПРЗ із параметрами ( )00 , yx  скалярну
величину Q ,  що є мірою ефективності системи адаптації.  Матриці Х и Y,  що складені з
векторів вхідних і, відповідно, вихідних параметрів всіх спостережуваних об’єктів системи
адаптації розглядаються як параметри такого неявного відображення.

Приймемо, що нові можливі стани об’єкта ( )newnew yx ,  задовольняють умові:

( ) newnewnew QyxQ =, .                                                    (1).

Ціль переведення системи адаптації зі стану ( )00 , yx  в стан ( )newnew yx ,  – змінити
значення деяких параметрів на екзогено задану величину ( )ff yx , , тобто

( ) ( )00 ,, iinewkknew
f

k
f

k xyxxyx --= ,

де yx
f
y

f
x IIIiIk ,,, ÎÎ  – множини індексів вхідних і вихідних параметрів.

Такі зміни параметрів системи адаптації будемо називати фіксованими, а вектор
),( ff yx  – вектором компенсаційних змін. Зміна в інших параметрах ),( +- yx  визначається

умовою ( ) newnewnew QyxQ =,  й ці зміни будемо називати компенсаційними, а вектор ),( +- yx  –
вектором компенсаційних змін. У загальному випадку, при заданому векторі фіксованих змін

),( ff yx , умова (1) визначає множину, що складається більш ніж з одного елемента
),( +- yx . Критерієм вибору компенсаційних змін ),( +- yx  служать міркування забезпечення

заданих показників якості, що вводяться в модель через екзогенне завдання пріоритетів, які
регулюють величину компенсаційних змін параметрів системи адаптації [5].

Крім того, для системи адаптації задані:
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умова ., Æ=Æ= c
y

f
y

c
x

f
x IIII II

Формулювання часткової задачі: для обраного об’єкта (системи адаптації) у стані
( )00 , yx  в стандартної задачі АСФ визначені міра ефективності *Q . Частина вхідних і
частина вихідних параметрів об’єкта змінюється на фіксовані значення. Величина змін

f
x

f
k Ikx Î,  і f

y
f

i Iiy Î,  вважається заданою екзогенно. Необхідно знайти компенсаційні

зміни в заданому наборі y
c
yx

c
x IIII ÎÎ ,  відповідно вхідних і вихідних параметрів такі, щоб

ефективність об’єкта система адаптації з новими параметрами
( ) ( )ff

newnew yyyxxxyx ++++= +-
00 ,,  визначалася новою мірою ефективності newQ .

При цьому величина компенсаційних змін параметрів системи адаптації регулюється
відповідно до пріоритетів заданих екзогенно, тобто мінімізується сума величин
компенсаційних змін, що зважена з урахуванням пріоритетів
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Математичне формулювання задачі приймає вигляд:
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за умови ( ) new
ff QyyyxxxQ =++++ +-

00 , , де значення ff y,y,y,x,x,x +-
00 – задані.

Інакше кажучи, при початковому стані параметрів системи адаптації ),( 00 yx ,
фіксованих змінах ),( ff yx  і пріоритетах ),( +- gg  щодо змін компенсаційних параметрів,
задача полягає у відшуканні такого шляху виходу системи адаптації в стан з ефективністю

newQ , при якій сума компенсаційних змін, що зважена з урахуванням заданих пріоритетів
мінімальна.

Для формулювання задачі корекції параметрів об’єкта (КПО)  в аналітичному вигляді,
необхідно проаналізувати розв’язання задачі оптимізації, що реалізує механізм проекції
об’єкта на ефективну поверхню, з огляду на пріоритети щодо змін вхідних і вихідних
параметрів ПРЗ.

2. Рішення задачі  синтезу алгоритму корекції параметрів адаптивних ПРЗ

Розглянемо розв’язання задачі (3) за умови
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де kix  – значення k-го вхідного параметра об’єкта j;
ijy  – значення i-го вихідного параметра об’єкта j;
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0kx і 0iy значення k-го вхідного й i-го вихідного параметра відповідно. Вектори 0>g -

й 0>g +  припускаються заданими.
Таким чином, у задачі (3) відбувається проекція стану системи адаптації ( )00 , yx  на

ефективну гіперповерхню, при цьому вектори ( )xx +- gg ,  відображають зміну вхідної й
вихідної величини системи адаптації ( )00 , yx .

Використовуючи задачу (3) сформулюємо загальну задачу КПО в аналітичній формі.
Розглянемо задачу оптимізації
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У цієї задачі величина компенсаційних змін регулюється цільовою функцією, де вектор
),( +- gg  задає пріоритети між змінами компенсаційних параметрів системи адаптації. Чим

більше -g k ,  тим більшою буде величина k-ої вхідної компенсаційної зміни в порівнянні з
іншими вхідними компенсаційними змінами. Таким чином, через завдання векторів ваг,
можна одержувати зміни в структурі вхідних і вихідних компенсаційних параметрів при
заданих фіксованих змінах, при яких система адаптації з параметрами

),( 00
ff yyyxxx ++++ +-  має значення ефективності newQ .

Розглянемо більш детально множину компенсаційних параметрів системи адаптації.
При постановці задачі (3) передбачалося, що при пошуку шляху виходу системи адаптації в
новий стан параметри, що обумовлені множиною індексів, мінятися не будуть. Однак це
може призвести до відсутності розв’язання задачі (3).

Для узагальнення розв’язання задачі (3) в умовах зміни всіх вхідних і вихідних
параметрів об’єкта в цільову функцію вводитися функція штрафів за зміни в параметрах, які
не входять у множини c

xI  і c
yI . Варіації по параметрах, що не входять в початкові множини

компенсаційних параметрів c
xI  і c

yI  позначимо через kxD , де i
a
x yIk DÎ , , a

yIiÎ .
Уведемо в цільову функцію (3) функцію штрафів у вигляді

)åå
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де -+ g>>hg>>h ; .
Таким чином, зміни xD  й yD  виникнуть в оптимальному розв’язанні задачі лише за

умови, коли компенсаційні зміни вхідних і вихідних параметрів системи адаптації,
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обумовлені множиною індексів c
xI  і c

yI  не можуть компенсувати фіксовані зміни параметрів
таким чином, щоб об’єкт досяг рівня ефективності newQ . У результаті перетворень
одержимо:
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Можуть виникнути випадки, коли у розв’язанні задачі (5) -³D xx і +³D yy .
У такому випадку визначається інформація про множину вхідних і вихідних параметрів

системи адаптації, змінюючи які можна привести її в стан з ефективністю newQ .

Таким чином, розроблена процедура синтезу алгоритму корекції параметрів системи
адаптації в ПРЗ дозволяє створювати конструкції при плануванні змін параметрів складної
системи.

3. Методика синтезу алгоритму корекції параметрів адаптивних ПРЗ

Призначення методики. Методика призначена для синтезу алгоритму корекції
параметрів адаптивних ПРЗ у просторі стану з метою підвищення завадозахищеності
цифрових каналів утворених ПРЗ в умові впливу навмисних завад.

Методика ґрунтується на поданні параметрів ПРЗ у просторі стану у векторному
вигляді й знаходженні вектора управління, що переводить ПРЗ із початкового стану в
кінцевий, утримує його в цьому кінцевому стані або змінює його відповідно до вхідного
впливу, забезпечуючи при цьому задане значення показника оптимальності за прийнятим
критерієм.

Сутність методики полягає в динамічній корекції параметрів ТК за розробленим
алгоритмом, що дозволяє забезпечити максимальне значення завадозахищеності каналу
передачі ПРЗ для заданої завадової обстановки.

Формулювання задачі
Задані: ПРЗ,  сукупність розумів роботи системи й обмежень на її параметри (вид і

спосіб постановки навмисних завад, відношення сигнал-шум Q2
0, вид модуляції й кодування,

спосіб обробки сигналу); сукупність показників якості системи (імовірність помилки Pпом,
швидкість коду RС, здатність що виправляє коду SN) і критерій оптимальності системи (С ®
max).

Обмеження на змінні: RС ≥  0,5, Pпом.доп ≤ 10-6.
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Потрібно: визначити закон (алгоритм) динамічної корекції параметрів ПРЗ і дати
рекомендації з його застосування.

Етапи реалізації методики
1. Формалізований опис функціонування ПРЗ у просторі стану й завдання вихідних

даних.
1.1. Параметри ПРЗ і турбокодів (ТК): параметри ПРЗ і ТК описані на відповідних

рівнях ЕМВВС; параметри радіоканалів ПРЗ: швидкість передачі, методи обробки;
параметри кодеров ТК, конфігурація ТК і т.д.

1.2. Параметри досліджуваної системи в просторі станів.
2. Вибір показника ефективності функціонування (корекції параметрів) ПРЗ. Показники

доцільно згрупувати по наступних групах: глобальні, локальні, експлуатаційно-економічні.
2.1. Глобальні показники: пропускна здатність, середній час затримки передачі

повідомлень за рахунок корекції параметрів.
2.2. Локальні показники.
Для порівняння ПРЗ із ТК варто використовувати наступні локальні показники: час, що

необхідний для корекції параметрів; складність реалізації алгоритму корекції.
Відмінність алгоритму від відомих полягає в застосуванні засобів і технологій аналізу

середовища функціонування для опису процесу корекції параметрів системи адаптації.
Особливість процедури складається в проекції досліджуваного об’єкта (системи

адаптації) на ефективну гіперплощину й створенні нових конструкцій параметрів для
планування корекції параметрів цього об’єкта.

Таким чином, ефект від впровадження розробленої методики полягає у виборі
параметрів ТК, погоджених з характеристиками зовнішніх впливів і каналу передачі з метою
підвищення завадозахищеності цифрових каналів, утворених ПРЗ із ТК.

4. Приклад реалізації методики синтезу алгоритму корекції параметрів
адаптивних ПРЗ

Два різних об’єкти ),( 00 yx  й ),( 00 yx ¢¢  проектуються в одну й ту ж множину точок
),( +- ggT , що належить ефективному фронту. На рис. 1 наведено приклад проекції об’єкта

на ефективну гіперплощину.
Відрізку АВ на рис. 1 відповідає площина, що є опорною площиною множин станів, до

якої вектор ),( +- g-g є ортогональним.
Множина ( )+- gg ,T  утворена точками перетинання ефективної поверхні й площини АВ.

(Х0, Y0)

(X¢0, Y¢0)

x2

B

(g–, –g+)

x1

A

Рис. 1. Приклад проекції об’єкта на ефективну поверхню

(x–, y+)

(x–,y+)
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Множина проекцій точки ( )00 , yx  на ефективну поверхню не залежить від її самої, а
визначається вектором ( ) 0, >gg +- .

Для будь-якої точки ( )EE yx ,  ефективної поверхні можна вибрати вектор ( ) 0, >gg +-

такий, що множина проекцій ( )+- gg ,T  на ефективний фронт містить точку ( )EE yx , , де
( )EE yx ,  – довільна точка ефективної поверхні.

Висновки

1. Особливість процедури синтезу складається в проекції параметрів досліджуваного
об’єкта на ефективну гіперплощину й створенні нових конструкцій параметрів для
планування корекції параметрів цього об’єкта.

2. Розроблена методика дозволяє синтезувати алгоритми оптимального управління ПРЗ
із ТК, що використовує методи структурної адаптації, а також динамічно корегувати
параметри процесу функціонування в просторі стану, що дозволить забезпечити
завадозахищеність каналів передачі цифрових ПРЗ із ТК.

3. Напрямком подальших досліджень є імітаційне моделювання адаптивних систем
корекції параметрів ПРЗ.
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УДК 621.396.1                                                                   к.т.н. Міночкін А.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ПОБУДОВИ
ПРИКЛАДНОГО МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ КОМПОНЕНТАМИ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В статті пропонується еволюційна методологія побудови прикладного математичного забезпечення,
яка орієнтована на особливості і потреби оперативного управління мобільними компонентами мереж зв’язку
військового призначення і яку можливо органічно вбудувати в середовище реалізації процесів оперативного
управління.

Визначимо два підходи до розробки системи прикладного математичного
забезпечення (СПМЗ) оперативного управління (ОУ) мобільними компонентами (МК) мереж
зв’язку військового призначення (МЗВП):

1) створення СПМЗ конкретного застосування; 2) розробка застосування засобів, на
основі яких розробляється СПМЗ конкретного застосування.

Теорія і практика побудови автоматизованих систем управління (СУ) мережами
зв’язку військового призначення свідчить про те, що особливості умов реалізації процесів
ОУ для (мирного / воєнного часу, відповідної ланки управління, театру воєнних дій,
архітектури МЗВП, операційної, апаратної і програмної платформ мережі, специфічних умов
застосування, тощо) перший підхід є дуже жорстким і, як правило, неприйнятним для
реалізації.

З метою побудови СПМЗ,  яка буде орієнтована на потреби ОУ мобільною
компонентою МЗВП і яку можливо органічно вбудувати в середовище реалізації процесів
ОУ,  пропонується застосувати другий підхід,  який базується на комбінації методів
програмної інженерії, інженерії знань та когнітивної психології.

У відповідності з цим підходом СПМЗ оперативного управління МК (конкретної
архітектури і умов застосування) МЗВП повинна розроблятися на основі використання
спеціалізованого автоматизованого комплексу підтримки розробки (САКПР) і еволюційно
нарощуватися (перетворюватися) в процесі реалізації свого функціонального призначення.
САКПР складається із сукупності засобів генерації СПМЗ (так званих спеціалізованих CASE
- засобів), які на основі формування необхідних функцій і задач оперативного управління
МК МЗВП забезпечують вибір адекватних методів, алгоритмів, моделей і інформаційних
ресурсів, що ними споживаються, їх комплектацію, налагодження і еволюційну адаптацію на
конкретну архітектуру МК МЗВП, операційну, апаратну і програмну платформи, а також
специфіку умов бойового застосування мобільної компоненти за допомогою відповідних
формальних засобів і експертних компонентів [1].

CASE - засіб – це програмний засіб, який дозволяє автоматизувати процеси життєвого
циклу СПМЗ і характеризується:

- наявністю засобів для опису і документування СПМЗ;
- використанням спеціальним чином організованого сховища проектних метаданих

(даних про методи, алгоритми, моделі, прецеденти), так званого репозиторія.
На початковій фазі створення СПМЗ оперативного управління  МК МЗВП, або її

адаптації (модифікації) на базі САКПР повинні бути здійснені наступні операції:
а) введення формальних специфікацій компонентів (задач, функцій управління)

СПМЗ;
б) їх обробка;
в) пошук реалізаційних методів, алгоритмів і моделей, що відповідають введеним

специфікаціям, в сховищі готових методів, алгоритмів, моделей, знань, прецедентів;
г) компоновка СПМЗ.
Введення формальних специфікацій компонентів СПМЗ може бути виконано:
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а) шляхом безпосереднього завдання на формальній мові представлення даних і
знань (МПДЗ) про задачі і функції системи управління МК МЗВП;

б) шляхом використання експертних компонентів налагодження, які забезпечують
формування необхідного варіанта специфікації в автоматичному режимі (шляхом здійснення
діалогу “питання – відповідь”), заповнення електронних форм і маніпуляції
характеристиками методів, алгоритмів, моделей, знань, прецедентів і модулів, які підлягають
включенню в СПМЗ.

Всі компоненти, які приймають участь в процесі компоновки СПМЗ, повинні мати
уніфікований опис.

Скомпонований варіант СПМЗ адаптується під задану архітектуру мобільної
компоненти і умови її застосування  і узгоджується з конфігурацією технічної і програмної
платформи управління [3]. Така схема зберігає адаптивність і спроможність модернізації
СПМЗ, так як завжди можлива її перекомпоновка за документацією і специфікаціях, що
зберігаються в сховищі САКПР.  Це дуже важливо для умов побудови СУ мобільною
компонентою МЗВП оперативно-тактичної ланки управління.

Еволюційна побудова СПМЗ базується на двох передумовах:
1) на зростаючих можливостях технічної і програмної платформ управління

(компонентів середовища виконання);
2) на зростаючій „компетентності” сховища методів, алгоритмів, моделей, знань і

прецедентів.
Виходячи з цього, еволюційна побудова СПМЗ органічно пов’язана з розвитком теорії

і практики управління мобільними компонентами МЗВП, з умовами і особливостями їх
бойового застосування, враховує модифікації архітектури мобільних компонент, можливості
апаратної і програмної платформ управління і дозволяє підтримувати морфологічну модель
СПМЗ в стані адекватності.

Еволюційна побудова СПМЗ починається з аналізу постановок задач управління
мобільною компонентою з урахуванням рівня архітектури МК (рівень сенсорних елементів,
мобільних абонентів, МБС, БЛА), рівня управління (організаційний, організаційно-
технологічний, технологічний), етапу управління (планування, оперативне управління),
підсистеми управління (управління маршрутизацією, канальним ресурсом, радіоресурсом,
топологією, енергоресурсом, безпекою), рівня моделі OSI.

Особливості бойового застосування МК МЗВП, інваріантність їх архітектур,
характеристики їх життєвих циклів дозволяють запропонувати введення в схему реалізації
еволюційної методології побудови СПМЗ полігона спеціального прикладного математичного
забезпечення (ПСПМЗ) управління (рис. 1). Така схема дозволяє забезпечити еволюційність
методології розробки СПМЗ управління МК МЗВП при проведенні командно-штабних
навчань, при бойовому застосуванні мобільної компоненти (планування, оперативне
управління), при різних архітектурах МК і при різних варіантах життєвого циклу СПМЗ.

Головним спеціалістом, який відповідає за функціонування ПСПМЗ і відображення
компонентів БМАМ в середовищі виконання (підсистемах СУ МК), являється менеджер
СПМЗ. Він виконує підтримку інтерфейсу ПСПМЗ, його інформаційного сховища і здійснює
встановлення, налагодження і модернізацію модулів реалізації методів управління в
підсистемах СУ мобільною компонентою.

Посадові особи системи управління зв’язком мобільної компоненти здійснюють
постановку задач управління і оцінюють ефективність СПМЗ і системи управління МК в
цілому.

Експерти (розробники ПМЗ) виконують класифікацію задач управління, їх
формалізацію, CASE - проектування, модифікацію компонентів і оцінку ефективності СПМЗ,
та експертизу реалізації методів засобами апаратної і програмної платформи.

Можливі два види еволюційної побудови СПМЗ, які орієнтуються: 1) на появу нових
задач управління, на перерозподіл задач між рівнями організаційного, організаційно-
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технологічного і технологічного управління, 2) на розвиток компонентів сховища інформації
ПСПМЗ.

Рис. 1. Схема реалізації еволюційної методології побудови СПМЗ

Еволюційна побудова СПМЗ, яка орієнтується на перший фактор, починається з
розробки компонентів СПМЗ рішення однієї або декількох задач управління МК. Розробники
(експерти)  і посадові особи оцінюють в результаті цієї стадії розробки систему (рис.1.).
Оцінювання базується  або на реальних прецедентах управління МК МЗВП, або на
прецедентах дослідження ефективності методів і алгоритмів рішення цих задач (отриманих
на модулях середовищах виконання) і виявлених необхідностях їх модифікацій.

Після модифікацій компонентів СПМЗ, у відповідності з результатами оцінки, знову
ініціалізується процес використання і оцінювання нового варіанта СПМЗ.

Еволюційна побудова СПМЗ, яка орієнтується на другий фактор, повинна базуватися
на використанні засобів реалізації як ручного так і автоматичного циклів набуття знань [2].
Ручний цикл набуття знань служить для конструювання і супроводження статичних знань
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(контекстно-незалежних). Ці знання дійсні для всіх модифікацій методів, алгоритмів і
моделей управління і стійкі протягом довгого часу. Тому для експерта (розробника) стає
можливим формування цих знань ручним способом.

Автоматичний цикл набуття знань застосовується для створення динамічних знань.
Ручний цикл починається з оцінки ефективності СПМЗ (рис.2.) посадовими особами і
експертами.

Рис. 2. Алгоритм ручного і автоматичного набуття знань
Базуючись на цих оцінках, експерти змінюють статичну частину БЗН і БМАМ.

Автоматичний режим починається з запису прецедентів в БПр і використання їх
компонентом набуття знань для зміни БЗН і БМАМ. Здійснені зміни в сховищі інформації
впливають на подальший хід консультацій посадових осіб і експертів, що призводить до
підвищення ефективності СПМЗ.

Таким чином, при використанні запропонованої методології побудови СПМЗ
оперативного управління МК МЗВП життєвий цикл створення її конкретного варіанта
повинен складатися із наступних етапів (рис.3.):

Рис. 3. Схема життєвого циклу створення СПМЗ
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1). Розробка прототипу СПМЗ. Розробники (експерти) в ході діалогу з посадовими
особами органів управління зв’язком, використовуючи САКПР, аналізують моделі
середовища виконання, задачі і функції управління МК і створюють прототип СПМЗ;

2). Налагодження (розширення) прототипу СПМЗ до функціонального варіанта, який
відповідає архітектурі мобільної компоненти, характеристикам середовища виконання,
можливостям апаратної і програмної платформи управління. Посадові особи органів
управління зв’язком і менеджер СПМЗ пропонують напрямки розвитку компонентів
сховища інформації і підсистеми формування рішень, вказують на відсутні елементи.
Експерти (розробники) за допомогою САКПР і експертних компонентів модифікують і
розширюють компоненти СПМЗ;

3). Тестування варіанта СПМЗ. Засоби моделювання САКПР дозволяють при
тестуванні відтворити різноманітні ситуації, які адекватні ситуаціям, що виникають при
оперативному управлінні МК. Таким чином, логіка роботи СПМЗ перевіряється в тих
умовах, для яких вона створювалась;

4). Супроводження і еволюційне нарощування варіанта СПМЗ. Для реалізації
еволюційного нарощування використовуються моделі середовища виконання і експертні
компоненти.

Основні особливості запропонованої еволюційної методології побудови СПМЗ, які
вирізняють її від відомих методологій розробки автоматизованих і інформаційних систем
(наприклад: методології RAD – Rapid Application Development, швидка розробка додатків,
методології SADT – Structured Analysis and Design Technique – функціонального
моделювання і інших):

1) використання єдиного методологічного підходу на основі використання САКПР,
що дозволяє уніфікувати і спростити як саму процедуру побудови так і подальше практичне
застосування СПМЗ;

2) при створенні СПМЗ пропонується застосовувати технологію, яка базується  на
формалізації предметної області (елементів мобільної компоненти, системи управління МК,
задач і процесів управління) з використанням МПДЗ;

3) її гнучкість, адаптивність і регулярність, що дозволяє:
- враховувати особливості умов реалізації процесів оперативного управління МК;
- з єдиних позицій реалізовувати широкий спектр функціональних можливостей, в

тому числі включення в СПМЗ уже розроблених методів, моделей і алгоритмів, які
зарекомендували себе на практиці оперативного управління мережами аналогічного
призначення;

4) використання методів еволюційної адаптації СПМЗ, які дозволяють
підтримувати процес створення і удосконалення СПМЗ в ітераційному циклі “використання -
оцінювання”.

Отже запропонована методологія дозволяє адаптувати СПМЗ під задану архітектуру
МК МЗВП, умови її застосування і узгодити її конфігурацію з конфігурацією технічної і
програмної платформ управління.
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УДК 621.395        к.т.н. Могилевич Д.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
                                      к.т.н. Бреус О.В. (СБУ)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КАТЕГОРІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЯВОК ПРИ
АБСОЛЮТНОМУ ПРІОРИТЕТІ І ЇХНІЙ РОЗРАХУНОК НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ

МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Розглядаєтья розрахунок показників якості категорійного обслуговування заявок при абсолютному
пріоритеті.

Наведені в статті вирази дозволяють врахувати, на етапі проектування інтелектуальної мережі,
втрати які додатково з’являються в мережі при використанні категорування абонентів. Розглянутий
алгоритм обслуговування заявок з абсолютним пріоритетом. Визначено, що при обсолютному пріоритеті в
обслуговуванні заявок для всіх катерогій користувачів (крім вищої) виникають два види втрат: втрати через
зайнятість всіх каналів і втрати через пріоритетне скидання.

Метою даної статті є розгляд показників якості категорійного обслуговування заявок
при абсолютному пріоритеті та їхній розрахунок на інтелектуальній мережі спеціального
призначення (ІМСП), визначення типів втрат заявок в мережах з даним типом категорійного
обслуговування та математичні показникі оцінки якості обслуговування. Актуальність даної
статті визначається необхідністю визначення принципів оцінки якості обслуговування заявок
на ІМСП, розрахунок втрат в даній мережі та критерії вибору типу пріоритету для різних
ділянок мережі, що розглядається.

Будь-яка заявка, що надійшла в мережу, в момент наявності в ній хоча б одного, що
відповідає технічним вимогам, вільного каналу займає цей канал й вважається на даному
етапі обслуженою. Встановленому в такий спосіб з’єднанню при категорійному
обслуговуванні надається певна категорія.

Рівень категорії, що надається з’єднанню, залежить від різних об’єктивних і
суб’єктивних факторів. В „класичному” випадку з’єднанню надається вища категорія з
категорій користувачів, що беруть участь у ньому.

При визначенні показників якості пріоритетного обслуговування заявок повинен бути
визначений повний перелік вихідних даних, у тому числі й алгоритм становлення з’єднання,
особливо у випадках зайнятості всіх каналів у галузях викликуваного напрямку зв’язку або
групі обслуговуючих приладів необхідної служби центру інтелектуальних послуг (ЦІП).

Перелік вихідних даних не залежно від виду пріоритетного обслуговування включає:
– число категорій заявок – n;
– вид потоків заявок кожної категорії (найпростіший, примітивний);
– інтенсивність навантаження, що створено потоками заявок кожної категорії ρi;
– прогнозоване значення інтенсивності виконаного навантаження, що обумовлено

викликами абонентів нижчих категорій абонентами вищих категорій ρ )(i
j  (j=1…n, i=2…n),

при цьому службам центрів інтелектуальних послуг (ЦІП) категорії пріоритету можуть
надаватися за тими самими ознаками, як й іншим користувачам (абонентам) інтелектуальної
мережі спеціального призначення;

– число каналів у гілці ІМСП (обслуговуючих приладів у службі ЦІП) – V.
Розглянемо алгоритм обслуговування заявки на встановлення з’єднання при відсутності

вільних каналів (обслуговуючих приладів) у необхідному напрямку зв’язку:
А1 – на гілку ІМСП надходить заявка i-ої категорії;
Р2 – здійснюється перевірка наявності в гілці вільних каналів, тобто перевіряється

умова: чи є в даній гілці хоча б один вільний канал?
А3 – рішення: вільних каналів у момент надходження заявки на обслуговування, у гілці

немає;
Р4 – перевіряється умова: чи є в даній гілці з’єднання з категорією нижче i-ої;
А5 – у даній гілці з’єднання з категорією нижче i-ої є;
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А6 – вибирається канал, що перебуває в з’єднанні найнижчої категорії;
А7 – дається команда на роз’єднання даного з’єднання (практично роз’єднання

відбувається після подачі сигналу про пріоритетне скидання користувачам, що знаходяться в
даному з’єднанні);

А8 – канал, що звільнився, займається для обслуговування заявки i-ої;
А9 (після Р4) – у даній гілці з’єднання з категорією нижче i-ої немає;
А10 – заявка, що надійшла, одержує відмову й вибуває із системи обслуговування.
Мовою логічного системного алгоритму (ЛСА) цей алгоритм має вигляд:

A1 P2 A3 P4 ¯
9

5

A5 A6 A7 A8 4A9 A10 K.

Як випливає з наведеного алгоритму, у розглянутому випадку заявки (і встановлені по
них з’єднання) піддані двом видам втрат:

– втрати через зайнятість каналів (обслуговуючих приладів);
– втрати через „пріоритетне скидання”.
Слід зазначити, що випадкові події, що обумовлюють ці втрати, є несумісними: якщо

заявка загублена через зайнятість каналів, то зрозуміло, що пріоритетного скидання не буде.
Якщо з’єднання розірване через пріоритетне скидання, то так само очевидно, що заявка
раніше була обслужена й не губилася. У зв’язку із цим повна ймовірність р одержати
відмову може бути отримана як арифметична сума ймовірностей зазначених подій: p = pi +
p0i, де: pi – імовірність втрат заявки i-ої категорії через зайнятість всіх каналів
(обслуговуючих приладів);

p0i - імовірність втрат заявки i-ої категорії через „пріоритетне скидання”.
Відповідно до визначення абсолютного пріоритету втрати заявок від споживачів вищої

категорії через зайнятість каналів (обслуговуючих приладів) визначаються тільки
навантаженням від споживачів цієї категорії й числа каналів (приладів). З огляду на те, що
вищий пріоритет може надаватися обмеженій групі споживачів інтелектуальних послуг (у
противному випадку таке категорування втрачає зміст), розрахунок імовірності втрат для
заявок цієї групи варто робити за методом Енгсета, тобто:

pc =
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де: pc – імовірність втрат по викликах;
V
SC 1- - число сполучень із S-1 по V;

S – чисельність користувачів конкретного виду послуг;
V – кількість каналів, що забезпечують доступ до послуги;
kt  – інтенсивність навантаження, що надходить від одного джерела заявок вищої

категорії й виконаної за заявками від джерел інших категорій до споживача даної категорії.
Для користувачів нижчої (n) категорії  ймовірність втрати заявки через зайнятість всіх

каналів (обслуговуючих приладів) може бути визначена за першою формулою Ерланга, з
урахуванням навантаження, що надходить на цю галузь від користувачів всіх категорій:
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У загальному випадку ймовірність одержати відмову в обслуговуванні заявки i-ої
категорії через зайнятість каналів у галузі (обслуговуючих приладів у ЦІП) визначається за
першою формулою Эрланга при навантаженні ρ*, де:
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Імовірність втрат заявок, по яких були раніше встановлені, але в результаті
пріоритетного скидання зруйновані з’єднання, може бути визначена як відношення
інтенсивності навантаження, загубленого в результаті пріоритетного скидання, до
інтенсивності навантаження, що могла б бути виконана в системі без поділу заявок на
категорії пріоритету.

По визначенню абсолютного пріоритету ймовірність втрат заявок вищої категорії від
пріоритетного скидання відсутні, тобто р01 = 0. Значення ймовірності втрат заявок цього типу
для нижчої (n-ої) категорії може бути отримане відповідно до визначення як:

p0n = å
-

=

1

1
ρ

n

j
j (pn – pn-1)/ρn(1 – pn),

де: у чисельнику виразу показане значення інтенсивності додаткового навантаження,
створеного заявками 1 .. (n – 1)-х категорій.

На основі подібних міркувань імовірність втрат заявки довільної (крім вищої) категорії
може бути визначена з виразу:

p0i = å
-

=

1

1
ρ

i

j
j (pi – pi-1)/ρi(1 – pi),

Пам’ятаючи про несумісність розглянутих подій: втрат заявок через зайнятість каналів,
і через пріоритетне скидання, розрахунок їхніх ймовірностей робиться незалежно.

Наведені вирази розрахунку втрат заявок при абсолютному пріоритеті отримані для
однофазної системи масового обслуговування, і справедливі як для транспортної мережі
ІМСП, так і для розподільної системи ЦІП. Наведені в статті вирази дозволяють врахувати,
на етапі проектування інтелектуальної мережі, втрати які додатково з’являються в мережі
при використанні категорування абонентів. Розглянуто алгоритм обслуговування заявок з
абсолютним пріоритетом. Визначено, що при обсолютному пріоритеті в обслуговуванні
заявок для всіх катерогій користувачів (крім вищої) виникають два види втрат: втрати через
зайнятість всіх каналів (ОП) і втрати через пріоритетне скидання. Визначений математичний
апарат, що враховує всі види втрат присутні в мережі і дозволяє проводити розрахунок
показників якості обслуговування заявок ІМСП при абсолютному пріоритеті.
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УДК 621.391                                                              к.т.н. Могилевич Д.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Климович О.К. (ПВІЗ)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОБІЛЬНИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ В КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ

Розроблена методика оцінки якості функціонування мобільних телекомунікаційних мереж, в якій
систематизовані показники якості обслуговування, визначена можливість синтезу альтернатив варіантів
структур мобільних телекомунікаційних мереж, пов’язаних з пріоритетами обслуговування й обсягами
передачі інформації різного виду, пропонується підхід до оцінки багатопараметричних рішень із вибором
найкращого варіанта мобільної телекомунікаційної мережі, яка функціонує в критичних ситуаціях.

Вступ. Перспектива об’єднання мереж різноманітного цільового призначення,
надання різних послуг з відповідною якістю обслуговування, об’єднання комп’ютерних і
телекомунікаційних технологій ні в кого не викликають сумніву. Сучасні телекомунікаційні
й інформаційні технології дозволяють створювати складні інформаційно-телекомунікаційні
мережі. Окремий підклас таких інформаційно-телекомунікаційних мереж становлять
розподілені телекомунікаційні мережі, які функціонують у критичних ситуаціях на значних
територіях у реальному масштабі часу. Властивостями розподілених телекомунікаційних
мереж, які функціонують у критичних ситуаціях, є корпоративність, просторова
розосередженість, критичність застосування та мобільність мережі [1]. Руйнування процесів
функціонування розподілених телекомунікаційних мереж в критичних ситуаціях приводить
до необоротних наслідків, тому дослідження напрямків підвищення стійкості структури
мереж даного класу має актуальне значення. Визначення та вибір стійкої структури системи
з урахуванням особливостей розподілених телекомунікаційних мереж, які функціонують у
критичних ситуаціях, може бути здійснено за допомогою методів аналізу й синтезу складних
систем. Прикладом телекомунікаційних мереж, які функціонують в критичних ситуаціях, є
мобільні телекомунікаційні мережі.

Під мобільною телекомунікаційною мережею (МТКМ) розуміється система, що
поєднує засоби автоматизованої обробки даних і призначена для збору, обробки, зберігання,
відображення й передачі інформації; складна організаційно-технічна система, що працює в
умовах мінливих факторів, які приводять до зриву мети функціонування мережі, що
обумовлено необхідністю постійного контролю над її роботою й внесенням відповідних
коректив, як у структуру мережі, так і в процеси, що протікають у ній.

Властивість стійкості характеризує здатність МТКМ парирувати позаштатні критичні
ситуації, які виникають під впливом внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих впливів. Під
критичною ситуацією розуміється подія, яка полягає в порушенні виконання заданого обсягу
функцій певним елементом або групою елементів МТКМ, що приводить до зриву
функціонування даної системи [4].

Властивість критичності характеризує здатність МТКМ до адаптивного
функціонування в заданих режимах і умовах при дії збурювань (вражаючих впливів).
Властивість адаптивності характеризує можливість складних систем пристосовуватися до
зовнішніх умов для оптимального досягнення загальної мети системи. Адаптивні системи в
техніці визначають як системи, які автоматично пристосовуються до непередбачених змін
параметрів зовнішнього середовища та самої системи.

Аналіз літератури. Виконаний аналіз робіт, які розкривають принципи побудови
телекомунікаційних мереж зв’язку й основи їхнього функціонування показав, що вони є
достатньою базою для опису й побудови таких систем. Але цієї інформації недостатньо, щоб
розрахувати значення параметрів МТКМ і показників якості обслуговування відповідно до
вимог, пред’являємих до них.

Викладення матеріалів дослідження. Для кількісної оцінки раціонального варіанта
структури МТКМ, що функціонує в критичних ситуаціях, доцільно використати найбільш
важливі показники якості обслуговування в даній мережі. Раціональний варіант МТКМ – це
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МТКМ такої структури, що здатна виконувати завдання відповідно до запропонованих до неї
вимог. Сутність оцінки раціонального варіанта структури МТКМ складається у визначенні
значень відповідних показників і порівняння їх зі значеннями, необхідними для виконання
завдань МТКМ, яка функціонує у критичних ситуаціях.

Методика оцінки якості функціонування МТКМ у критичних ситуаціях призначена
для кількісної оцінки очікуваних результатів функціонування МТКМ у процесі планування й
оперативного управління зв’язком. Вона повинна забезпечити можливість оцінки,
корегування й обґрунтованого вибору раціонального варіанта структури МТКМ.

На підставі вимог до МТКМ, яка функціонує у критичних ситуаціях, як основні
показники якості обслуговування в дослідженні обрані: обсяг вчасно виконаного
навантаження, імовірність зв’язності, імовірність втрат повідомлень інформації в напрямку
зв’язку [2, 3].

Запропоновану методику підвищення якості функціонування МТКМ у критичних
ситуаціях доцільно представити у вигляді евристичного алгоритму [2]. Використання
запропонованого алгоритму дозволяє ітераційним шляхом поліпшувати якість
обслуговування в МТКМ із урахуванням існуючих вимог.

Початковими даними для розрахунків являються:
– коефіцієнт справної дії i -ої лінії зв’язку;
– запланована кількість каналів передачі в структурі q -го напрямку зв’язку;
– середній час передачі типового повідомлення j -го виду зв’язку для передачі в

заданий інтервал часу досліджуваного етапу операції;
– кількість видів зв’язку, які використовуються в обраний етап операції;
– кількість напрямків зв’язку, що підлягають оцінці в обраний етап операції;
– інтервали часу обраного етапу операції;
– статистичні дані по навантаженню на заданих інтервалах часу в годину найбільшого

навантаження (ГНН);
– обсяг повідомлень j -го виду зв’язку для передачі на заданих інтервалах часу q -го

напрямку зв’язку в обраний етап операції.
Допущення й обмеження:
– інтервали надходження заявок у процесі передачі повідомлень випадкові й

описуються показовим законом розподілу;
– оцінка показників якості обслуговування здійснюється в період інформаційної

підготовки прийняття рішення оператором автоматизованої системи управління;
– при розрахунку стійкості враховуються тільки внутрішні фактори, що впливають на

її функціонування;
– виконані розрахунки справедливі за умови, що при передачі повідомлень

виконуються вимоги по живучості й імовірності втрат повідомлень;
– визначається інтегральний показник, за допомогою якого порівнюються

альтернативи варіантів структур МТКМ і вибирається кращий (найбільш раціональний);
– для розрахунків визначені можливі структури інформаційних напрямків;
– система перебуває в стані статистичної рівноваги;
– імовірності заняття каналів всіх гілок взаємно незалежні;
–  навантаження,  що поступає,  для ГНН даного шагу по кожному виду зв’язку

визначене;
– при розрахунку пропускної здатності напрямку зв’язку враховується той факт, що в

умовах ведення сучасних операцій реальні канали зв’язку мають кінцеву надійність,
завадостійкість й живучість.

У методиці пропонується порядок розрахунку пропускної здатності напрямку зв’язку
на основі n-канальної системи масового обслуговування з відмовами [3]. Застосування
методики доцільно в період підготовки та прийняття рішення людиною-оператором в ГНН.

При розрахунку потоку повідомлень, що надходять на обслуговування, l  іншого
роду можна скористатися прийомом приведення багатокритеріального потоку до
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однорідного потоку з еквівалентними значеннями ймовірності своєчасної передачі
повідомлень есвР . Оцінка ефективності напрямку зв’язку по пропускній здатності з
урахуванням стійкості проводиться на підставі матриці пропускної здатності ліній зв’язку.

А. Послідовність розрахунків пропускної здатності напрямків зв’язку.
1. Складається структурна схема напрямків зв’язку й визначається сукупність шляхів

передачі інформації в напрямках зв’язку.
2. Визначається математичне очікування числа справних каналів nm  у напрямку

зв’язку:

å
=

=
n

k
kn kPm

1
,                                                   (1)

де kP  – імовірність наявності на напрямку зв’язку рівно k  справних каналів, або відповідно
до залежності:

ензсn nKm = ,                                                   (2)

де нзсK  –  коефіцієнт справної роботи НЗ; еn  – еквівалентне число каналів на напрямку
зв’язку, що при послідовному розгортанні (розміщенні вузлів і ліній зв’язку) { }jе nn min= ,  а

при паралельному розгортанні
с

jjс
е K

nK
n å= , де jn  – число каналів, закріплених на j -му

інтервалі напрямку зв’язку; jсK  – коефіцієнт справної дії j -ї ділянки (інтервалу) напрямку
зв’язку.

3. Обчислюються еквівалентні значення ймовірності своєчасної передачі повідомлень
есвР  і параметра τe:
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де ξ –  частка повідомлень певного пріоритету в сумарному потоці залежно від ступеня
важливості НЗ (вимоги по пропускній здатності); τi – параметр, що залежить від пріоритету
абонента; допочТ  – допустимий час очікування з’єднання; cрt  – середній час передачі
повідомлення; r  – прийнята кількість пріоритетів.

4. По таблицях Ерланга-Бухмана визначається обсяг вчасно виконаного навантаження
λ р  з урахуванням отриманих значень τe і nm : при λ р ≥ λ вим  структура НЗ відповідає заданим

вимогам, при λ р < λ вим  НЗ не відповідає вимогам по пропускній здатності.
Для одержання значення основного показника ефективності в цілому за НЗ

здійснюється згортка значень за кожну ЛЗ спочатку по кожній групі важливості, потім
узагальнену за всі групи:
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де с  – кількість груп важливості ліній зв’язку; αi – значення вагового коефіцієнта по кожній
групі ліній зв’язку (можуть бути обрані з врахуванням „слабкого” або „сильного”
пріоритету).

Б. Послідовність розрахунку ймовірності втрат повідомлень інформації в напрямку
зв’язку.

Визначається ймовірність втрат повідомлень у МТКМ, яка функціонує у критичних
ситуаціях, відповідно до формул Ерланга першого та другого роду [2, 6].

В. Послідовність розрахунку ймовірності зв’язності (у запропонованому підході
дотримуються погляди, викладені в [4]).

Імовірність зв’язності ( )tPij  – це ймовірність того,  що повідомлення буде передано з
вузла i  в j  за час не більший t , що дозволяє враховувати наявність резервних каналів і
маршрутів, а також зв’язність розподіленої структури.

Для кількісної оцінки показника якості обслуговування при розрахунку параметрів
систем з очікуванням використовується метод Бухмана.

1. Показником якості обслуговування в системах з очікуванням є ймовірність
своєчасного обслуговування заявок, що поступають, t>очtP , як імовірність того, що час очt
очікування обслуговування заявки не перевищить заданої величини τ:

tt >>> ¢=
очочоч ttt PPP 0 .                                                (7)

2. Визначаємо ймовірність того, що заявка надходить у момент часу зайнятості всіх
M  обслуговуючих приладів і ставиться на очікування:
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де Z  – навантаження, що поступає.
3. Визначаємо ймовірність того, що заявка, яка перебуває на очікуванні, буде

затримана понад час τ:

( ) с

оч

tZV
t eP t

t
--

> =¢ ,                                               (9)

де сt  – середній час заняття обслуговуючого приладу.
Г. Розрахунок значень інтегрального показника ефективності альтернатив варіантів

МТКМ [5].
1. Шляхом уведення отриманих значень сукупності показників (п. А, Б, В) формується

вихідна матриця спостережень (рядки відповідають кількості варіантів мережі зв’язку,
стовпці – обраним показникам ефективності), у якій показники діляться на стимулятори (+) і
дестимулятори (-), що відображається в нижньому рядку матриці.
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2. Здійснюється вибір раціонального варіанта МТКМ за критерієм – чим ближче
значення інтегрального показника МТКМ до одиниці, тим більш ефективний варіант в
аналізованій сукупності [5]. Алгоритм реалізації методики підвищення якості
функціонування МТКМ представлений в роботі [2].

Висновки. Розроблена методика оцінки якості функціонування МТКМ у критичних
ситуаціях дозволяє на етапі планування та управління зробити науково-обгрунтований вибір
значень показників якості обслуговування у МТКМ. Запропоновану методику доцільно
застосовувати як для оцінки якості функціонування всієї МТКМ, так і для оцінки окремо
взятих інформаційних напрямків.

Таким чином, розглянуті вище властивості характеризують поводження складної
системи в умовах дії факторів зовнішнього середовища, здатних порушити задане
функціонування системи [4]:

– стійкість системи характеризує її здатність до нормального функціонування в
заданих режимах і умовах при дії збурювань (вражаючих впливів);

– критичність системи характеризує її здатність до адаптивного функціонування в
заданих режимах і умовах при дії збурювань (вражаючих впливів);

– адаптивність – збереження якої-небудь частини системи при зміні множини
параметрів, що дозволяє оптимальним, у деякому значенні, образом досягти мети, яка була
визначена.
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МЕТОДИКА
РОЗРАХУНКУ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В

УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ ЗАВАД

На сучасному етапі розвитку техніки бойові можливості системи ППО визначаються
характеристиками радіоелектронних засобів, які входять до їх складу. Зменшення ефективності або повне
виключення можливості їх застосування противником і є метою радіоелектронної боротьби.

Внаслідок перегляду попередніх поглядів був здійснений рішучий вихід за рамки, які обмежують
радіоелектронну боротьбу традиційними поняттями, пов’язаними з „радіо”, з приданням їй натомість
гостро наступального характеру. Тому знання розрахунку своїх бойових можливостей в цих умовах набуває
важливе значення.

Радіоелектронна боротьба є невід’ємною частиною бойових дій протиборствуючих
сторін і включає: радіо - і радіотехнічну розвідку, радіоелектронну протидію (придушення)
та радіоелектронний захист.

Радіоелектронна протидія – це постановка активних та пасивних перешкод, а також
хибних цілей для захисту від засобів ураження противника. При цьому пріоритет надається
розвитку засобів та методів боротьби з радіолокаційними станціями (РЛС) виявлення
повітряних цілей та їх супроводження, РЛС наведення на повітряні цілі різних носіїв,
радіомережами систем управління комплексами протиповітряної оборони (ППО).

Радіоелектронний захист не дозволяє противнику розвідати випромінювання
радіоелектронних засобів і забезпечує їх ефективну роботу в умовах переднамірених
перешкод. Основне завдання радіоелектронної боротьби (РЕБ) – протидія використанню
противником електромагнітних випромінювань для зв’язку, навігації, розвідки та інших
видів телекомунікації при одночасному збереженні таких можливостей для себе. Іншими
словами, РЕБ – це боротьба воюючих сторін за досягнення панування в ефірі.

В процесі бойового застосування авіаційних засобів РЕБ умовно виділяються два
найбільш характерних етапи:

– виявлення електромагнітного випромінювання радіоелектронних засобів (РЕЗ) ППО
протиборствуючої сторони;

–  радіоелектронне придушення (РЕП) систем ППО з використанням активних
перешкод.

Активні перешкоди ставляться звичайно у радіо - та інфрачервоному діапазонах. За
своїм частотним спектром вони розділяються на прицільні та загороджувальні, а за
принципом впливу на радіоелетронні засоби (РЕЗ) – на ті,  що маскують (шумові)  та
імітаційні. Прицільні завади передбачають точне знання частоти РЕЗ, який придушується,
що зменшує вимоги до необхідної потужності. Загороджувальні завади, які випромінюються
у широкому діапазоні частот, вимагають знання тільки приблизного значення частоти РЕЗ,
однак вимоги до потужності випромінювання значно зростають.

Засоби радіоелектронного придушення використовуються авіацією поперед усього для
створення перешкод радіоелектронним системам управління зенітними ракетами,
винищувальною авіацією, зенітною артилерією та для ускладнення роботи або введення в
оману засобів радіоелектронної розвідки військ ППО. З цією метою використовуються
засоби РЕБ, які  встановлюються на ударних літаках та спеціальних літаках РЕБ.

Способи та тактика ведення РЕБ в локальних війнах змінювалась по мірі
удосконалення радіоелектронного озброєння та техніки.
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Опис математичного апарата
Застосуванню завад характерні визначені етапи. Такими характерними етапами, на яких

варто очікувати різку зміну в стані РЕЗ, і які доцільно розглядати при оцінці результатів є:

1. Вхід засобів повітряного нападу (ЗПН) у межі радіолокаційного поля.
Характеризується початком організованого застосування РЕЗ у режимі колективного захисту
(КЗ) та групового захисту (ГЗ).

2. Вхід ЗПН у зони бойових дій вогневих засобів протиповітряної оборони (ППО). Ха-
рактеризується початком організованого інтенсивного застосування завад засобам ППО в
режимі індивідуального захисту (ІЗ),  на додаток до них ГЗ,  КЗ,  і застосування передавачів
одноразового використання (ПОВ).

3. Дія ЗПН у глибині ППО. Характеризується недостатньо організованим
застосуванням усіх засобів РЕП, особливо для тактичної авіації, очікується застосування
великої кількості ПОВ.

Колективний захист – спосіб, коли спеціальні постановники завад діють із зон
баражування, розташованих, як правило, поза зонами досяжності ЗРК, прикривають
завадами весь бойовий порядок групи літаків різного призначення.

Груповий захист – спосіб, коли завади ставляться декількома літаками безпосередньо з
бойових порядків.

Індивідуальний захист – спосіб, коли завади ставляться з літака для самозахисту.

У режимах ГЗ, КЗ – найбільш ймовірна загороджувальна активно шумова завада.
Застосування ковзних завад малої потужності малоефективні тому що для отримання ефекту
в кожному піддіапазоні знадобиться від 5 до 6 передавачів ковзної  завади.

Варто очікувати застосування комплексної завади, суміш активної шумової завади
(АШЗ)  плюс відповідно-імпульсна завада (ВІЗ).  Супротивник буде прагнути до
використання загороджувальних АШЗ, тому що при цьому перевантажуються ряд РЛС і
зменшується ефективність їхньої перебудови.

Під завадозахищеністю радіотехнічного підрозділу розуміється його спроможність
виконувати свої функції в умовах впливу радіозавад.

Дійсна Методика визначає порядок оцінки завадозахищеності радіотехнічного
підрозділу РТВ в умовах активних завад без обліку завадозахищеності засобів передачі й
опрацювання радіолокаційної інформації.

Для оцінки завадозахищеності радіолокаційних засобів радіотехнічного підрозділу
можна взяти два критерії: розмір сектора ефективного придушення в напрямку на
постановник завад і ступінь зменшення зони виявлення РЛС радіотехнічного підрозділу
при впливі завади по бокових пелюстках.

Розмір сектора ефективного придушення ,  у межах якого радіолокаційна
станція радіотехнічного підрозділу не виявляє цілі, і ступінь зменшення зони виявлення
РЛС при впливі завад по бокових пелюстках залежать від відстані до постановника
завад (Кпп), сумарної спектральної щільності потужності завад (q) і технічних параметрів
радіолокаційної станції.

Будемо вважати, що радіолокаційні станції технічно справні.
Ступінь зменшення зони виявлення РЛС радіотехнічного підрозділу під впливом завад

визначається коефіцієнтом „стиску”, тобто відношенням дальності виявлення РЛС у завадах
(Дп) до дальності виявлення РЛС без завад (Д) при заданому куті місця цілі (Ε).

Розмір дальності виявлення РЛС радіотехнічного підрозділу в умовах завад у
залежності від кута місця цілі (Дп(Ε)) розраховується по дальності виявлення цілі без завад
(Д(Ε)) і коефіцієнта „стиску” зони виявлення РЛС за рахунок прийому завад.
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Коефіцієнт стиску можна визначити за розрахованими графіками: № 1 для РЛС см.
діапазону 1 типу, № 2 для  РЛС дм. діапазону 2 типу, № 3 для РЛС м діапазону 3 типу.

Для цього по зоні виявлення РЛС у вертикальній площині на різних кутах місця
визначається (Д(Ε)). Кожне зі значень (Д(Ε)) збільшується на (Ксж) і отриманий результат
відкладається на цих же кутах місця.

Отримані точки (Дп(Ε)) з’єднуються кривою, яка і буде обгинати зони виявлення
РЛС в умовах завад.

Сектор ефективного придушення (Ψзп) – характеризується кутом в азимутальній
площині, у межах якого цілі на фоні завад не спостерігаються.

Розмір сектора ефективного придушення радіотехнічного підрозділу
визначається в напрямку на кожний постановник завад або компактної групи.

Сектор ефективного придушення визначається по ширині діаграми спрямованості.
Для РЛС сантиметрового діапазону – 8 – 1 0 град. Для РЛС дециметрового діапазону –
10–15 град. Для РЛС метрового діапазону – 20 – 30 град.

При оцінці завадозахищеності радіотехнічного підрозділу сумарна спектральна
щільність потужності завад (Р) визначається для кожного діапазону хвиль (сантиметрового,
дециметрового і метрового).

Для визначення спектральної щільності потужності завад необхідно розглянути
ймовірні способи застосування авіаційних засобів.
1. Окремі постановники завад.

Спектральна щільність потужності завад у цьому випадку визначається за формулою
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де:         –  спектральна щільність потужності завад створювана найближчим до РЛС  пос-
   тановником;
–  спектральна щільність потужності завад створювана і-м постановником;
–  відстань від РЛС до найближчого від РЛС постановника;
–  відстань від РЛС до чергового від РЛС постановника;
–  тип літального апарата.

 2.  Окремі групові постановники завад.
При цьому на РЛС впливають декілька компактних груп  постановників завад,

що знаходяться на різних від РЛС відстанях.
Спектральна щільність потужності завад у цьому випадку визначається за формулою
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qS     –  спектральна щільність потужності завад створювана найближчою до РЛС ком-

                     пактною групою постановників завад;
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qS –  спектральна щільність потужності завад створювана і-ою компактною групою

                      постановників завад;

minnnR  –  відстань від РЛС до найближчої від РЛС компактної групи;

nnR      –  відстань від РЛС до чергової від РЛС компактної групи постановників завад;
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A         –  тип літального апарата.

3. Коли одна група постановників завад.
Спектральна щільність потужності завад розглядається як сумарна потужність завад

кожного з них. При цьому відстань до постановника завад  береться по середній компактній
групі, яка протидіє РЛС.

Спектральна щільність потужності завад у цьому випадку визначається за
формулою:

,4 Aqq i ×=S
       (3)

де: iq – спектральна щільність потужності  завад створювана кожним постановником
завад;

А – тип літального апарата.
Далі визначається вплив завад на  РЛС тих підрозділів, що віддалені від постановника

перешкод не більш ніж на дальність прямої видимості.
Дальність прямої видимості розраховується за відомою формулою

,12,4.. ÷
ø
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è
æ +×= haцHвідпрД       (4)

де: цH –  висота польоту постановника завад у м;
ha         –  висота антени РЛС у м.
Далі за формулою перераховуються зони виявлення всіх РЛС кожного підрозділу

,.ствбзуз КДД ×=      (5)

де узД –  дальність виявлення РЛС в умовах завад;

вбзД –  дальність виявлення РЛС без завад;

стК –  коефіцієнт стиску зони виявлення.
З точок стояння кожного підрозділу будуються перетини зон виявлення РЛС у

горизонтальній площині.
 Таким чином.

1. Рівень захищеності від завад радіоелектронних засобів та засобів ППО стає
фактором, який  визначає їх ефективність бойового застосування.

2. Стала очевидною необхідність підвищення професійної підготовленості  особового
складу  для роботи у цих умовах.

3. Одним з напрямків є розглянута методика. Методика дозволяє швидко провести
розрахунки бойових можливостей підрозділу і прийняти рішення на бойове застосування в
умовах застосування активних завад.

4. В подальшому, коли кожний підрозділ буде мати обчислювальну техніку, можливо
скласти програму з цієї методики.  Це  буде дозволяти командиру підрозділу знати бойові
можливості з динаміки бою за будь-який час.
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УДК 621.396     к.т.н. Польщиков К.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ
ПОТОКАМИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

В статті приведені результати досліджень, одержані при розробці на основі використання апараау Е-
мереж імітаційних моделей процесів розподілу пропускної здатності каналів телекомунікаційної мережі, що
реалізуються згідно алгоритмів полісінгу та шейпінгу.

1. Обґрунтування актуальності досліджень
Вимоги до телекомунікаційних мереж, зокрема військових мереж, постійно зростають.

Сучасні військові телекомунікаційні мережі повинні надавати своїм абонентам широкий
спектр послуг: можливість обміну мультимедійною інформацією в інтерактивному режимі,
високу швидкість та вірогідність доставки комп’ютерних даних, передачу інформації про
рухомі зображення тощо. Тому інтенсивність трафіка мережі та його пульсації досягають
високих значень. Ці фактори викликають мережні перевантаження, при яких якість
обслуговування абонентів різко знижується.

Ефективна робота мережі в умовах перевантажень забезпечується шляхом реалізації
управління мережним навантаженням. При цьому вирішуються наступні завдання [1]:

а) управління доступом в мережу (абонентським навантаженням), яке здійснюється
шляхом пріоритетного обслуговування, формування порогів, відключення частини
абонентів, обмеження вхідного навантаження;

б) управління інформаційними потоками на канальному, мережному та транспортному
рівнях, яке реалізується обмеженням транзитного навантаження, раціональним розподілом
канальних ресурсів, ресурсів буферної пам’яті вузлів мережі, узгодженням можливостей по
передачі та прийому пари „джерело – адресат” на рівнях „вузол – вузол”, „вхід – вихід”,
„процес – процес” (наприклад, аналіз прийнятих квитанцій або використання алгоритму
ковзного вікна), адаптивною зміною параметрів мережних протоколів (довжини пакета,
тривалості тайм-ауту, величини вікна);

в) маршрутизація та організація обхідних напрямків, суть яких є в раціональному
розподілі інформаційних потоків в мережі, виборі маршруту передачі інформації за заданим
критерієм з урахуванням зміни ситуації в мережі, наявності в ній непрацездатних елементів,
перевантажених ділянок тощо.

Одне з найбільш складних завдань полягає в здійсненні управління інформаційними
потоками в мережі. Його вирішення вимагає виконання великої кількості різноманітних
функцій. Від того, які алгоритми управління потоками інформації реалізуються в мережі,
багато в чому залежить можливість забезпечення її ефективного функціонування.

Для правильного вибору цих алгоритмів при проектуванні або модернізації мереж
попередньо здійснюються відповідні наукові дослідження. Поширеним методом наукових
досліджень, що використовується для рішення подібних завдань, є математичне
моделювання, яке дозволяє провести коректний експеримент без випробувань реального
технічного об’єкта. Тому дослідження, спрямовані на розробку математичних моделей
процесів управління інформаційними потоками в телекомунікаційних мережах, є
актуальними.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Серед широкого різноманіття математичного апарата, що використовується для

моделювання телекомунікаційних та інформаційних мереж та систем управління ними, слід
виділити: теорію інформації, теорію масового обслуговування, теорію ймовірностей, теорію
графів, математичний апарат матриць, математичної статистики, теорію складних систем,
методи багатокритеріальної оптимізації, теорії кінцевих автоматів, апарат тензорного аналізу
мереж, теорію паралельних обчислень, різноманітний інструментарій імітаційного
моделювання тощо.
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Велика кількість аналітичних моделей, що описують функціонування
телекомунікаційних мереж, використовують математичний апарат теорії масового
обслуговування. Більшість аналітичних моделей теорії масового обслуговування
ґрунтуються на понятті найпростішого потоку (потоку Пуассона), який має властивості
стаціонарності, ординарності та відсутності післядії. Використання цього математичного
апарата дає можливість визначити ймовірність відмови виклику в обслуговуванні, пропускну
здатність системи зв’язку, середню кількість запитів, що знаходяться в черзі на
обслуговування, ймовірність наявності в черзі запитів, середню довжину черги, середній час
очікування заявкою обслуговування та інших параметрів, що характеризують ефективність
телекомунікаційних мереж [2, 3]. Ця теорія успішно використовується для моделювання
процесів функціонування телефонних мереж,  дає можливість оцінити ефективність
управління такими мережами, але не спроможна надати адекватні результати при
моделюванні процесу передачі пакетів, тобто трафіка комп’ютерних мереж.

Доведено [4, 5], що потік пакетів в мережах передачі даних не можна розглядати як
стаціонарний пуассоновський потік. Трафік, що циркулює в пакетних мережах, має
фрактальні властивості, післядію та велике значення коефіцієнта пульсації, тобто є
самоподібним.

Теорія самоподібних процесів активно розвивається. Але відомі зараз аналітичні моделі
процесів, що відбуваються в мережах при обслуговуванні самоподібних потоків,
ґрунтуються на математичних виразах, які досить приблизно описують відповідні
функціональні залежності. Тому в таких умовах для аналізу систем, що обслуговують
самоподібні потоки, обґрунтованим рішенням є використання імітаційного моделювання.

Серед існуючого інструментарію імітаційного моделювання одним з найбільш
прийнятних для дослідження характеристик роботи інформаційних систем є апарат Е-мереж,
що має наступні безперечні переваги [6, 7]:

– високі моделюючі можливості (здатність моделювати паралельні взаємодіючі
асинхронні процеси);

– висока ілюстративність (можливість наочного уявлення про протікання
досліджуваного процесу);

– модульний принцип розробки моделі;
–  можливість побудови ієрархічних моделей,  в яких може здійснюватись перехід в

підмережу більш низького рівня деталізації;
– можливість автоматизації проектування імітаційної програми.
Апарат Е-мереж успішно використаний при створенні багатьох моделей, що імітують

процеси роботи різних компонентів обчислювальних та телекомунікаційних систем [6 – 10].
Тому його доцільно застосувати й для розробки моделей управління інформаційними
потоками в телекомунікаційних мережах спеціального призначення.

3. Постановка завдання та формулювання мети статті
Стаття присвячена вирішенню актуального наукового завдання, що полягає у розробці

імітаційних моделей, призначених для дослідження ефективності управління
інформаційними потоками в телекомунікаційних мережах.

Розглянемо один з ефективних методів управління інформаційними потоками –
раціональний розподіл пропускної здатності каналів мережі.  Цей метод може бути
реалізований за допомогою алгоритмів полісінгу (traffic-policing), шейпінгу (traffic-shaping)
та їхніх різних модифікацій [11, 12]. Ці алгоритми ґрунтуються на так званому принципі
«корзини маркерів».

В режимі полісінгу пакети, інтенсивність яких вище заданої пропускної здатності
мережі, відкидаються. В режимі шейпінгу пакети, інтенсивність яких перевищує задане
значення, буферизуються. Вказані режими мають недоліки: в першому випадку – суттєві
втрати трафіка, що характеризується високими пульсаціями, в другому випадку –
неприйнятні затримки пакетів, що знаходяться в черзі на передачу.
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Недоліки цих алгоритмів можна усунути, наприклад, реалізацією алгоритму
динамічного розподілу пропускної здатності каналу з використанням прогнозування
інтенсивності мережного трафіка – алгоритму модифікованого полісінгу [12]. При
застосуванні даного алгоритму пропускна здатність каналу динамічно змінюється,
відслідковуючи профіль трафіка термінових повідомлень. Решта ресурсу канальної
пропускної здатності витрачається для передачі нетермінових повідомлень.

Отже в статті ставилось за мету привести результати досліджень, одержані при
розробці на основі використання апарата Е-мереж імітаційних моделей процесів розподілу
пропускної здатності каналів телекомунікаційної мережі, що реалізуються згідно алгоритмів
полісінгу та шейпінгу.

4. Основний матеріал дослідження
Розроблено граф Е-мережі, що моделює процес розподілу пропускної здатності каналу

згідно алгоритму полісінгу (рис. 1).

Рис. 1. Граф Е-мережі, що моделює процес розподілу пропускної здатності каналу згідно алгоритму полісінгу

Елементи даного графа моделюють:
– перехід МХ1 – надходження термінових пакетів для відправки по каналу;
– перехід МХ2 – надходження нетермінових пакетів для відправки по каналу;
– перехід МY1 – відправку пакетів по каналу;
– поглинач b1 – втрату термінового пакета при перевантаженні каналу;
– поглинач b2 – втрату нетермінового пакета при перевантаженні каналу;
– поглинач b3 – закінчення відправки пакета по каналу.
Значення предиката місця r1 визначає, в яке з місць ( 1s , 2s ,…, ks ) потрапить мітка,

що знаходиться зараз в місці р1; значення предиката місця r2 визначає,  в яке з місць ( 1+ks ,
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2+ks ,…, ns ) потрапить мітка, що знаходиться зараз в місці р2. Номер місця ( 1s , 2s , …,

ns ), з якого далі буде передана мітка в поглинач b3, визначається значенням предиката місця
r3.

Логіка роботи переходу МХ1 відповідає наступним виразам:

(1, 1, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (2, 0, 1, 0, 0, …, 0);

(2, 1, f, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (3, 0, f, 1, 0, 0, …, 0);

(3, 1, f, f, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (4, 0, f, f, 1, 0, 0, …, 0);
…………………………………….

(m, 1, f, f, …, f, M(Sm)=0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX

¾¾ ®¾ 1MX  (m+1, 0, f, f, …, f, M(Sm)=1, 0, 0, …, 0);
…………………………………….

(k, 1, f, f, …, f, 0, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (k+1, 0, f, f, …, f, 1, 0);

(k+1, 1, f, f, …, f, 1, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (k+1, 0, f, f, …, f, 1, 1);

(≠1, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (1, 0, 0, …, 0),
де f – розмітка місця, що відповідає 0 або 1, M(Sm) – розмітка вхідного місця номер m.

Функціонування переходу МХ2 здійснюється згідно таких виразів:

(k+1, 1, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (k+2, 0, 1, 0, 0, …, 0);

(k+2, 1, f, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (k+3, 0, f, 1, 0, 0, …, 0);

(k+3, 1, f, f, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (k+4, 0, f, f, 1, 0, 0, …, 0);
…………………………………….

(k+m, 1, f, f, …, f, M(Sk+m)=0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX

¾¾ ®¾ 1MX  (k+m+1, 0, f, f, …, f, M(Sk+m)=1, 0, 0, …, 0);
…………………………………….

(n, 1, f, f, …, f, 0, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (n+1, 0, f, f, …, f, 1, 0);

(n+1, 1, f, f, …, f, 1, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (n+1, 0, f, f, …, f, 1, 1);

(≠1, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (k+1, 0, 0, …, 0).
Вирази, що описують логіку роботи переходу МY1 мають вигляд:

(1, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (2, 0, f, f, …, f, 1);

(1, 0, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (3, 0, 0, f, f, …, f, 1);

(1, 0, 0, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (4, 0, 0, 0, f, f, …, f, 1);
…………………………………………..

(1, 0, 0, …, 0, 1, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, 0, 0, …, 0, 1);

(2, f, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (3, f, 0, f, f, …, f, 1);

(2, f, 0, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (4, f, 0, 0, f, f, …, f, 1);

(2, f, 0, 0, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (5, f, 0, 0, 0, f, f, …, f, 1);
…………………………………………..

(2, f, 0, …, 0, 1, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, 0, …, 0, 1);
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(2, f, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, 0, …, 0, 0);
…………………………………………..

(m, f, f, …, f, M(Sm)=1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY

¾¾ ®¾ 1MY  (m+1, f, f, …, f, M(Sm)=0, f, f, …, f, 1);
…………………………………………..

(m, f, f, …, f, M(Sm)=0, 0, …, 0, M(Sd)=1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY

¾¾ ®¾ 1MY  (d+1, f, f, …, f, M(Sd)=0, f, f, …, f, 1);
…………………………………………..

(m, f, f, …, f, M(Sm)=0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MY

¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, f, …, f, M(Sm)=0, 0, …, 0);
…………………………………………..

(n, f, f, …, f, 1, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, f, …, f, 0, 1);

(n, f, f, …, f, 0, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, f, …, f, 0, 0).
Для моделювання процесу розподілу пропускної здатності каналу згідно алгоритму

шейпінгу розроблено граф Е-мережі, представлений на рис. 2.

Рис. 2. Граф Е-мережі, що моделює процес розподілу пропускної здатності каналу згідно алгоритму шейпінгу

Видно, що даний граф (рис. 2) відрізняється від попереднього (рис. 1) наявністю
макромісць Q1 та Q2, що моделюють буферизацію тих термінових та нетермінових пакетів,
інтенсивність надходження яких перевищує пропускну здатність каналу.
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5. Висновки
Після проведення імітаційного експерименту шляхом підрахунку кількості міток в

поглиначах можна визначити, наприклад, такі імовірнісно-часові характеристики роботи
мережі, як ймовірність передачі (втрати) пакетів, середній час доставки пакетів тощо. В
результаті є можливість прийняти рішення про те, який з досліджуваних алгоритмів
управління потоками доцільно використовувати в тих чи інших випадках.

Отже, апарат Е-мереж, є прийнятним інструментарієм для аналізу ефективності
процесів обслуговування пакетного трафіка. Розглянуті імітаційні моделі, що розроблені на
основі цього апарата, доцільно застосовувати для правильного вибору алгоритмів управління
інформаційними потоками при проектуванні або модернізації телекомунікаційних мереж.
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УДК 681.562                                                                    к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ “КПІ”)

МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
НА БАЗІ ІНТЕРВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ

В статті запропонована модель причинно-наслідкових зв’язків в умовах
невизначеності на базі інтервальних функцій належності.

Сучасні комп’ютерні мережі (КМ) є складними апаратно-програмними комплексами,
що постійно вдосконалюються, розвиваються та модернізуються. Використання КМ у
провідних високотехнологічних сферах (зв’язок, системи управління, телекомунікації, тощо)
вимагає забезпечення високого рівня надійності їх функціонування. Одним із засобів
підвищення надійності є розроблення і впровадження ефективних апаратно-програмних
засобів діагностування КМ. Однією з центральних задач діагностики є встановлення причин
виникнення несправностей та їх усунення. Велика кількість різних факторів, вплив яких
необхідно враховувати при встановленні цих причин, значно ускладнюють задачу
діагностики [1]. Звичайно, кваліфіковані адміністратори мереж в змозі успішно вирішувати
задачі діагностики, однак кількість таких компетентних експертів відносно мала, і їм важко
передати досвід та інтуїцію молодим адміністраторам. В зв’язку з цим виникає необхідність
в розробці комп’ютерних систем, які б забезпечували інтелектуальну підтримку прийняття
діагностичних рішень адміністраторами середньої кваліфікації [2, 3].

З особливостей побудови структури комп’ютерних мереж визначимо риси мереж як
об’єктів контролю та діагностування. До них віднесемо:

низький рівень контролепридатності сучасних КМ та їх складових;
відсутність або надзвичайно висока вартість спеціалізованих діагностичних апаратних

засобів та програм діагностування;
динаміка нарощення можливостей КМ призводить до зростання спектра апаратних

складових та їх постійної модернізації,  що робить нерентабельною закупівлю
вузькоспеціалізованого діагностичного обладнання;

неможливість коректно змоделювати структуру КМ і процеси, що відбуваються в ній;
неоднозначність діагностичної інформації;
відсутність точних кількісних даних,  які відображають зв’язок між зовнішніми

проявами несправностей та причинами їх виникнення;
наявність в окремих компонентах КМ засобів вбудованого контролю;
наявність несправностей визначеного типу в залежності від видів використовуваних

протоколів і конфігурації КМ;
залежність прояву несправностей від щільності мережного трафіка і кількості

підключених абонентів;
успішність етапу експлуатації фактично повністю залежить від рівня кваліфікації

спеціалістів, що використовують техніку.
Перераховані та інші особливості не дають можливості в повній мірі використовувати

існуючі методи діагностування. Тому виникає інтерес до застосування методів та засобів
штучного інтелекту [4], які дозволяють формалізовувати і використовувати доступну
лінгвістичну інформацію, яка відображає розуміння експертом причинно-наслідкових
зв’язків. Одним з перспективних шляхів формалізації експертної інформації при
моделюванні причинно-наслідкових зв’язків в задачах діагностики є теорія нечітких множин
[5]. Розв’язання задачі діагностики передбачає ідентифікацію залежності входи (причини) –
виходи (наслідки) [6]. Особливість моделювання полягає у визначенні характеру цієї
залежності в умовах невизначеності. Невизначеність виникає через те, що різні люди
розуміють слова (терми) по-різному, а також через неточність вхідних даних [7]. Оперувати
даними типами невизначеності можливо засобами нечіткої логіки. Моделювання і
мінімізація наслідків невизначеності здійснюється шляхом побудови нечітких систем ІІ типу,
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які спроможні оперувати з усіма типами невизначеності [8]. Для побудови таких систем
використовуються функції належності ІІ типу,  серед яких найбільш поширеними є функції
належності інтервального типу. Носієм моделі діагностики є експертні висловлювання типу
“Причина-наслідок”.

Нехай відомо:
– множина вхідних змінних X = (x1, x2, … , xn); n1,i],x,x[x iii =Î ;

– множина вихідних змінних Y = (y1, y2, … , ym); m1,j],y,y[y jjj =Î ;

– множина причин D =  (d1, d2,  …  , dn), де причина dі, n1,i = , інтерпретується як
нечіткий терм, що описує змінну xi;

– множина наслідків S =  (s1, s2,  …  , sm), де наслідок sj, m1,j= , інтерпретується як
нечіткий терм, що описує змінну yj;

– відношення між причинами і наслідками R Í D ´S.
Задача діагностики може формулюватись у формі прямого і оберненого логічного

виведення. При прямому логічному виведенні необхідно визначити наслідки S* = (s1*, s2*, …,
sm*) для заданого вектора вхідних змінних X* = (x1*, x2*, …, xn*). При оберненому логічному
виведенні необхідно відновити причини D* = (d1*, d2*, …, dn*) для заданого вектора вихідних
змінних Y* = (y1*, y2*, …, ym*). Розв’язання останньої задачі вимагає побудови моделі на базі
нечітких відношень.

На рис. 1 представлена структура нечіткої моделі діагностики ІІ типу, яка містить п’ять
блоків. Блок фазифікації перетворює значення вхідних змінних в міру значимості причин.
Композиційне правило виведення Заде зв’язує міри значимості причин і наслідків за
допомогою нечітких відношень. Блок пониження типу перетворює вихідні нечіткі множини
ІІ типу в нечіткі множини І типу. Блок дефазифікації перетворює міри значимості наслідків у
значення вихідних змінних.

Y, `Y
Пониження типу

YНечіткі
відношення

Композиційне
правило виведення

Заде
Фазифікація

Міри значимості
наслідків

Міри значимості
причин

X

Y = f (X)

Дефазифікація

Рис. 1. Структура нечіткої моделі діагностики ІІ типу

Моделювання причинно-наслідкових зв’язків здійснюється шляхом інтерпретації
композиційного правила виведення Заде [5]

RAB ~~~
o= ,                                                                       (1)

де BіA ~~  – нечіткі множини ІІ типу, задані на універсальних множинах D і S:
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Тут μdi
~

)( n1,i =  і μ s j~
)( m1,j =  – міри значимості причин di і наслідків sj, що

визначаються як інтервальні нечіткі множини ІІ типу, задані на універсальних множинах
;1][0,]b,b[bі1][0,]a,a[a jjjiii Ì=Ì=

R~ – матриця нечітких відношень з елементами ,,
~

m1,jn1,i,μR
ij ==  де μ R

ij

~
 –

інтервальна нечітка множина ІІ типу, задана на універсальній множині 1],[0,]r,r[r ijijij Ì=

що характеризує ступінь впливу причини di на виникнення наслідку sj;
° – операція розширеної max-min композиції [7].

Із співвідношення (1) слідує система рівнянь нечітких відношень:
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C  .                                                (2)

Враховуючи, що результатом виконання операції )(ÕC над інтервальними множинами
є інтервальна множина, область визначення якої утворена шляхом застосування операцій
max (min) до границь областей визначення операндів, то система (2) переписується у вигляді
двох систем

;)ra()ra()ra(b n1n2121111 ÙÚÙÚÙ= K

;)ra()ra()ra(b n2n2221212 ÙÚÙÚÙ= K

…                …                  …
)ra()ra()ra(b nmn2m21m1m ÙÚÙÚÙ= K
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;)ra()ra()ra(b n1n2121111 ÙÚÙÚÙ= L

;)ra()ra()ra(b n2n2221212 ÙÚÙÚÙ= L
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,)ra()ra()ra(b nmn2m21m1m ÙÚÙÚÙ= L
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n1,i
j ,(

=
=

.,( m1,j)],ra[minmaxb iji
n1,i

j ==
=

                                          (3)

Для визначення мір значимості причин пропонується використовувати функції
належності )x(μ iid~  вхідної змінної xi до нечіткого терму причини di. Для визначення
нижніх границь мір значимості причин ia  використовується нижня функція належності

)(xμ i
id~ , а для визначення верхніх границь ia  – верхня функція належності )(xμ i

id~ . Для

визначення мір значимості наслідків використовуються функції належності )y(μ j
js~

вихідної змінної yj до нечіткого терму наслідку sj. Для визначення нижніх границь мір
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значимості наслідків jb  використовується нижня функція належності )(yμ jjs~ ,  а для

визначення верхніх границь jb  – верхня функція належності )(yμ j
js~ . Для моделювання

невизначеності пропонується використовувати функцію належності ІІ типу (u)μ
T~

, яка

визначається нижньою (u)μT~  і верхньою (u)μT~  функціями належності І типу,  які
описуються співвідношеннями [7]:
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де ]g,g[gÎ  – координата максимуму функції, 1(g)μ
T

=
~

; с – коефіцієнт концентрації-

розтягнення функції (рис. 2). Для нечіткого терму Т діапазон ]g,g[gÎ  представляє найбільш

можливе значення змінної u.  Функція (u)μ
T~

 є інтервальною функцією належності, тобто

вторинна функція належності )(uμ *T~
 є інтервальною нечіткою множиною з областю

визначення )](uμ),(uμ[)(uμ *T*
T*

T ~~~
= .

T
μ

~

gg u

1

0

Рис. 2. Модель функції належності IІ типу

Операції над вхідними і вихідними нечіткими множинами ілюструють рис. 3 та 4.
При визначенні ступеня належності конкретного значення вхідної змінної xі* до

нечіткого терму di, передбачається два випадки. В першому випадку результат вимірювання
вважається точним і в співвідношення (4) підставляються значення xі* (рис. 3а):
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В другому випадку результати вимірювання спотворені шумом з відомим середнім
відхиленням. Тоді значення вхідної змінної задається у вигляді функції належності mі

* з
параметрами (xі

*,  сі
*). В цьому випадку нижня і верхня границі ступеня належності

конкретного значення вхідної змінної xі
* до нечіткого терму di визначаються за формулами

(рис. 3б):
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Рис. 3. Формування мір значимості причин
а) при точних вхідних даних, б) якщо вхідні дані спотворені шумом

Міри значимості наслідків дозволяють сформувати вихідні нечіткі множини )(yZ jj
~ .

Функція належності нечіткої множини jZ~  формується на основі співвідношення (рис. 4)

,(y))μ,b((y)μ SZ j
j

j
~~

Õ=                                                   (6)

де нижня і верхня функції належності вихідної нечіткої множини jZ~  визначаються за
формулами:
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)).(yμ(X),b(min)y(μ j
jjj

j SZ ~~
=                                           (7)

jb
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μ s j~
1

0 y j

Рис. 4. Формування вихідної нечіткої множини

Для отримання кількісних значень вихідних змінних yj, що відповідають нечітким
множинам (6) необхідно виконати операцію пониження типу і дефазифікації [7]. Результатом
виконання операції пониження типу є значення центроїду вихідної нечіткої множини )(yZ jj

~ ,

що представляє собою інтервальну нечітку множину І типу
TR
jy  з областю визначення

],[ r
j

l
j

TR
j yyy = . Для знаходження центроїду діапазон ]y,y[ jj  змінення змінної yj



109

дискретизується на N точок. Відповідно операція пониження типу виконується за
формулами:
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Операція дефазифікації зводиться до знаходження середнього значення:
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Співвідношення (1) – (9) визначають залежність (X)fY R~=  у вигляді:
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де X = (x1, x2, … , xn) – вектор вхідних змінних;
{ }]r,r[R ijij=~  – матриця інтервальних нечітких відношень ІІ типу;

     CX = (с1*,  с2*,  …,  сn*)  –  вектор параметрів концентрації функцій належності,  що
моделюють неточність вхідних даних;
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параметрів  нижніх і верхніх функцій належності  вхідних змінних до термів причин d1,  d2,
… , dn;
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параметрів нижніх і верхніх функцій належності вихідних змінних до термів наслідків s1, s2,
… , sm;
     fR

IІ –  оператор зв’язку “входи-виходи”  для нечіткої системи ІІ типу,  що відповідає
співвідношенням (1) – (9).

Побудована модель діагностики на базі нечітких відношень ІІ типу (10)  оперує з
невизначеністю шляхом використання інтервальних функції належності нечітких термів
причин і наслідків,  а також використовує функції належності І типу,  які дозволяють
моделювати неточність вхідних даних.

Таким чином для моделювання причинно-наслідкових зв’язків в умовах невизначеності
використовуються інтервальні нечіткі відношення ІІ типу. Нечіткі терми причин і наслідків
формалізуються інтервальними функціями належності ІІ типу,  в результаті чого міри
значимості причин і наслідків визначаються інтервалами. Нечітка модель ІІ типу будується
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на основі розширеного композиційного правила виведення Заде, з якого випливають дві
системи рівнянь нечітких відношень. Ці системи пов’язують нижні (верхні) границі нечітких
відношень і нижні (верхні) границі мір значимості причин і наслідків. Визначення значення
вихідної змінної здійснюється шляхом операцій пониження типу і дефазифікації.
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УДК 621.004.891                                                        д.т.н. Самохвалов Ю.Я. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
                                                                                                   Штаненко С.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

СИНТЕЗ СТРУКТУРИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ
ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ АСУ „ДНІПРО”

Запропоновано підхід до синтезу структури розподіленої експертної системи диспетчерського
управління в АСУ „Дніпро”, який дозволяє в умовах невизначеності вимог до системи вибирати технічні
рішення, які адекватні ступеню визначеності початкових даних і в цілому може бути використаний як
методичний апарат на ранніх стадіях проектування.

Вступ. Автоматизована система управління „Дніпро” призначена для управління
Збройними Силами України та вирішення завдань щоденної діяльності військ. Вона
відносяться до складних систем, що розвиваються. Складність АСУ „Дніпро” визначається
великим числом елементів і виконуваних функцій, високим ступенем зв’язаності елементів,
складністю алгоритмів вибору тих або інших дій, що впливають, і великими об’ємами
інформації, що обробляється при цьому.

Процеси, що протікають в мережі, носять динамічний, багатообразний характер. Крім
того, кожна конкретна мережа АСУ „Дніпро” має свої специфічні особливості, які
визначаються її функціональним призначенням, архітектурою, технічною реалізацією. У цих
умовах стає очевидним визначальна роль диспетчера з оперативного управління мережею з
метою підтримки її в бойовій готовності.

В літературних джерелах [1], як один з шляхів підвищення ефективності
диспетчерського управління в АСУ „Дніпро”, запропоновано використання розподіленої
експертної системи диспетчерського управління (РЕСДУ). Принцип роботи РЕСДУ полягає
в тому,  що розташовані у вузлах мережі експертні системи взаємодіють між собою шляхом
обміну інформацією в процесі вироблення єдиного рішення. Основна перевага РЕСДУ
полягає в тому, що, по-перше, вона дозволяє отримати результуючий ефект синергізму, а по-
друге, є адекватною моделлю процесу диспетчерського управління в АСУ „Дніпро”,
оскільки відтворює загальну роботу диспетчерських служб різних рівнів системи.

Одним з основних завдань проектування будь-якої системи є задача синтезу її
структури,  оскільки від того як ця система організована в значній,  а іноді і у вирішальній
мірі залежить ефективність всієї системи по досягненню поставленої мети. Дане положення
обумовлює актуальність розглянутих в статті питань і її мету.

Постановка задачі синтезу структури. Відомо,  що АСУ „Дніпро”  є системою
реального часу,  тому у якості показника ефективності функціонування РЕСДУ візьмемо
оперативність рішень, що видаються, і задачу синтезу зведемо до пошуку такої структури,
при якій досягався б максимум ефективності при заданій вартості. Для формалізації задачі
синтезу оптимальної структури РЕСДУ в постановці досягнення максимуму ефективності
при заданій вартості введемо наступні позначення:

|aiki¢k¢| – матриця взаємозв’язків між задачами, при цьому елементи aik  i¢ k¢ визначають
величину середнього потоку інформації від k' етапу i'-ї задачі до k-го етапу i-ї задачі

),1,,1,( Iikkk i ==¢ . Якщо задачі не зв’язані, то aik i¢ k¢ = 0
|gjlj¢l¢| – матриця, що визначає витрати на передачу одиниці інформації з вузла j,

обладнаного комплектом технічних засобів l-го типу,  у вузол j', обладнаний комплектом
технічних засобів l'-го типу ),1,,1,( JjLll ==¢ . Для незв’язаних вузлів gjl  j¢ l¢ =¥ . Витрати
на передачу інформації між вузлами визначаються при заданій структурі системи зв’язку.

mlδ – величина, що характеризує ресурси d-го типу )δ1,(δ 0= l-го комплексу
технічних засобів;

aijkl – експлуатаційні витрати на рішення i-ї задачі k-м способом в j-му вузлі,
обладнаному комплексом технічних засобів l-го типу;
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miklδ – потреба в ресурсах d-го типу технічних засобів l-го комплексу для вирішення
i-ї задачі, що вирішується k-м способом;
Clj – витрати на експлуатацію l-го технічного засобу в j-му вузлі;
Kl – капітальні витрати на технічні засоби;
Kikјl – витрати на розробку і впровадження k-го варіанта i-ї задачі, що вирішується в
j-му вузлі з використанням l-го комплексу технічних засобів;
γili'l' – витрати на передачу одиниці об’єму інформації з вузла j у вузол j', обладнаного

технічними засобами l-го і l'-го типу відповідно;
å
ikjl

ilkjikjl xΚ  –  витрати на розробку задач і прив’язку їх до технічних засобів вузлів;

å
jl

jll xΚ  –  витрати на технічні засоби;

å
ikjl

ikjllkjl xb  –  витрати на виконання задач у вузлі;

å ¢¢¢¢¢¢¢¢
ikjl

ljkiikjlkiikliil xxaγ  –  витрати на передачу інформації між вузлами;

å
jl

jllj xb  –  витрати на експлуатацію технічних засобів;

å
jl

ikjlikj xc  –  ефект від виконання задач.

Тоді математичну задачу вибору структури РЕСДУ, що мінімізує витрати на систему з
урахуванням витрат на обмін інформацією між вузлами на різних рівнях, і витрат на
експлуатацію системи, можна записати таким чином [2].
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x jl

при наступних обмеженнях:

å ==
l

il Iix ,,1,1                                                              (2)

.KxΚxΚ
ikjl

ikjlikjl
lj

ljl £+åå                                                         (3)

Величина критерію (1) визначає експлуатаційні витрати на функціонування системи.
Обмеження (2) допускає рішення i-ї задачі в різних вузлах системи. Обмеження (3) враховує
той факт, що ресурси на розробку не повинні перевищувати заданої величини K.

На практиці для вирішення цієї задачі широко застосовується агрегативно-
декомпозиційний підхід [2], який включає два взаємозв’язані етапи: послідовну
декомпозицію виконуваних системою цілей, функцій, завдань і агрегація (об’єднання) на
відповідному рівні деталізації елементів побудови системи в цілому на даному рівні
деталізації.
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Таким чином, під проектуванням структури РЕСДУ будемо розуміти процес
послідовного рішення системно пов’язаних задач синтезу основних елементів і частин
системи (рис. 1).

Рис. 1. Послідовність задач синтезу структури РЕСДУ

Дані задачі вирішуються ітераційно через їх взаємозв’язаність, неповноту початкових
даних і необхідності корегування отримуваних рішень.

На першому етапі визначається організаційна структура системи, виходячи з цілей і
стратегій функціонування диспетчерської служби, функцій і інформаційних потоків. У
результаті визначається число рівнів ієрархії і вузлів системи, тобто визначається
топологічна структура РЕСДУ.

На другому етапі визначається функціональна структура шляхом оптимізації
розподілу функцій і задач по рівнях і вузлах системи.

На третьому етапі вибирається комплекс технічних засобів з урахуванням витрат на
оснащення вузлів технічними засобами і їх експлуатацію.

На подальшому етапі аналізується динаміка роботи вузлів вибраного варіанта
структури системи з використанням імітаційної моделі.

Визначення числа рівнів ієрархії і вузлів системи. Задача синтезу організаційної
структури системи полягає у виборі такої її організації, яка за інших рівних умов забезпечує
максимальну віддачу від ресурсів, що використовуються, в процесі досягнення системою
певної мети, тобто дозволяє мінімізувати час вироблення рішень.

Вибір ефективної організаційної структури ускладнюється відсутністю достатньо
обґрунтованих формалізованих критеріїв. Тому визначення оптимальних організаційних
структур у даний час значною мірою заснований на здоровому глузді і носить якісний
характер. Це положення обумовлює відмову від визначення оптимальної структури при
проектуванні системи і індукує пошук її раціональної організації методами експертного

З а д а ч а  1
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З а д а ч а   4
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х а р а к т е р и с т и к  я к о с т і .
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і є р а р х і ї  ,  в у з л і в  с и с т е м и  і

в а р і а н т і в  ї х  п о б у д о в и .
Х а р а к т е р и с т и к и ,  щ о  в р а х о в у ю т ь с я :

м е т а  т а  с т р а т е г і я  ф у н к ц і о н у в а н н я
д и с п е т ч е р с ь к о ї  с л у ж б и ,

ф у н к ц і ї  т а  і н ф о р м а ц і й н і  п о т о к и .

Р о з п о д і л  ф у н к ц і й  ( з а д а ч )
п о  р і в н я х  і  в у з л а х  с и с т е м и .

Х а р а к т е р и с т и к и ,  щ о  в р а х о в у ю т ь с я :
в и т р а т и  н а  о б м і н  і н ф о р м а ц і є ю  м і ж

р і в н я м и  с и с т е м и ,  в и т р а т и  н а  о с н а щ е н н я
в у з л і в  а п а р а т у р о ю ,  з а в а н т а ж е н н я  в у з л і в .

В и б і р  т е х н і ч н и х  з а с о б і в
д л я  в у з л і в  с и с т е м и .

Х а р а к т е р и с т и к и ,  щ о  в р а х о в у ю т ь с я :
ф у н к ц і ї  ( з а д а ч і )  с и с т е м и ,  п а р а м е т р и

о с н о в н и х  а л г о р и т м і в  с и с т е м и ,
о п е р а т и в н о - т а к т и ч н і  в и м о г и .
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аналізу різних варіантів, які повинні формуватися згідно принципу відповідності
організаційної структури РЕСДУ структурі АСУ „Дніпро”. Тобто, виходячи з необхідності
оснащення того або іншого вузла АСУ „Дніпро” експертним вузлом (ЕВ), потрібно
побудувати відображення 11: MNMN ´®´À , де N, M – число рівнів ієрархії і вузлів АСУ

„Дніпро”,  а N1,  M1 – число рівнів
ієрархії і вузлів РЕСДУ.  На рис.  2
приведена топологія РЕСДУ АСУ
„Дніпро”.

В умовах наявності обміну
інформацією між ЕВ час вироблення
рішення безпосередньо залежить від
кількості вузлів,  оскільки витрати на
обмін інформацією і конфлікти при
зверненні до пам’яті обміну
призводять до того, що в процесі
вирішення взаємозв’язаної сукупності
задач продуктивність РЕСДУ, як
багатомашинної обчислювальної
системи, буде менше сумарної
продуктивності вхідних в неї вузлів
(машин).  Тому виникає задача
визначення такої кількості вузлів
системи, при якій сумарна її

продуктивність, з урахуванням витрат на обмін, буде максимальною.
Нехай РЕСДУ складається з L вузлів. Припустимо, що одночасно обмін кожним вузлом

може проводитися не більше ніж з одним вузлом. Тоді повна кількість можливих зв’язків
між вузлами рівна L(L–1).

Далі, нехай кожний з двох взаємодіючих вузлів витрачає на обмін деяку частку
продуктивності 0  <d <  1. Тоді продуктивність вузлів знижується за рахунок обміну на
величину 2L(dL–1) і стає рівною L* = L – 2dL(L–1) = (1+2d)L – 2dL2.

При оцінці витрат враховується, що кожна пара взаємодіючих вузлів використовує
пам’ять обміну,  що відповідно збільшує витрати удвічі,  оскільки при обміні відключаються
від рішення функціональних задач обидва взаємодіючі вузли. Залежність продуктивності від
L2 призводить до швидкого зниження її приросту при великій кількості вузлів. Максимум
продуктивності досягається при кількості вузлів, рівній найближчому цілому числу до

величини .
δ4

δ21+
=L  При подальшому збільшенні кількості вузлів зверху L  зменшується

час на вирішення функціональних задач і при досягненні межі кожний з вузлів у такій
обчислювальній системі може бути зайнятий тільки обміном інформацією.

Розподіл функцій по рівнях і вузлах системи. Процес диспетчерського управління
може розглядатися як сукупність наступних функцій: оперативний контроль за станом
мережі і оперативне управління мережевими процесами; включення, налагодження і
відключення устаткування; ведення протоколів функціонування вузлів мережі (мережева
документація); оперативна взаємодія з системою мережеметрії (аналіз інформації про збої,
відмови і діагностування помилок, використання моніторів і ін.); надання допомоги
користувачам мережі; підготовка інформації для адміністратора мережі [1]. Ефективність
функціонування РЕСДУ багато в чому залежить і від того,  яким чином ці функції будуть
розподілені по її рівнях і вузлах.

Розподіл функцій між вузлами і рівнями ієрархічної системи є достатньо типовим
завданням проектування складних технічних систем. З метою мінімізації часових витрат,
пов’язаних з обміном інформацією між рівнями системи,  як правило,  на кожному рівні

                                                                   ЦАСУ ГШ ЗСУ

    ЦАСУ ПС                                             ЦАСУ СВ                                                         ЦАСУ ВМС

ЦАСУ Зах. ОК                                                                       ЦАСУ ТУ ”Північ” ЦАСУ ТУ ”Південь”

ЦАСУ 13 АК           ЦУСУ 8 АК                                                                       ЦАСУ 6 АК

            - ЕКСПЕРТНІ ВУЗЛИ (ЦАСУ ГШ, ОК, АК) ; - АРМ (військові частини)

Рис. 2. Топологія РЕСДУ АСУ “Дніпро”
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концентрують функції, що мають максимальний взаємозв’язок у процесі функціонування
системи.

Сформулюємо задачу розподілу функцій. Нехай, задана множина функцій (задач)
nifF i 1,},{ ==  пов’язаних з реалізацією РЕСДУ і таких, що підлягають розподілу між ЕВ

її m рівнів. Будь-яку з функцій fiÎF´F* можна реалізувати на одному з m рівнів; F* –
множина вже розподілених функцій.

Введемо параметр розподілу xik :
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, тобто кожну функцію

можна закріпити тільки за одним рівнем.
Далі через aij позначимо алгоритмічну зв’язаність i-ї функції з j-ю (відносна частота

виконання функції fi після функції fj ), Bi – об’єм пам’яті, необхідний для виконання i-ї
функції, B(k) – об’єм пам’яті обчислювальних засобів k-го рівня, що розташовується.

При наведених позначеннях задач розподілу функцій можна представити у вигляді
наступної задачі цілочисельного лінійного програмування:
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Рішенням задачі буде сукупність векторів x1
* = (x11, …,xi1, …,xn1); x2

* = (x12, …, xn2); …;
xm

*=(x1m,   …, xnm); з відповідними xik = 0,1, які забезпечують мінімум цільової функції (4).
Задачу можна інтерпретувати як задачу розрізання кінцевого орієнтованого

зваженого графа G = <Y,V>, в якому вершинам Y ставиться у відповідність об’єм пам’яті,
що займає i-та функція Bi, а безлічі дуг V – алгоритмічна зв’язаність i-ї функції з j-ю aij.
Рішення задачі полягає в розрізанні графа G на m підграфів Gk, що задовольняють умовам
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; Æ і вимогам мінімуму цільової функції (4) при обмеженнях на інші

параметри (5).
Застосування для вирішення даної задачі того або іншого методу багато в чому

залежить від числа вершин графа. Розмірність графа умовно визначається як мала (число
вершин n£ 6); середня (6£ n£ 30)  і велика (n>30) [3]. Для графів з малою розмірністю
доцільно використовувати алгоритми повного перебору, для графів з середньою розмірністю
метод „гілок та меж”.  Для графів з вищою розмірністю ці методи вимагають дуже великих
часових витрат.  Тому для розрізання таких графів (що відповідають структурі РЕСДУ),  як
правило застосовуються наближені евристичні алгоритми. Аналіз існуючих евристичних
алгоритмів показує,  що для вирішення задачі у постановці (4)  –  (5)  раціонально
застосовувати алгоритм [4].

Вибір технічних засобів. Задача вибору технічних засобів (ТЗ)  вирішується на
початкових стадіях проектування – стадії технічних пропозицій і ескізного проектування.
Мета рішення задачі – виділення з безлічі можливих ТЗ таких, які задовольняють технічним
вимогам до РЕСДУ.  А оскільки на стадії ескізного проектування вибір складу ТЗ
виконується за часом раніше закінчення розробки функціональних підсистем, то на цьому
етапі об’єктивно присутня невизначеність деяких вимог до системи. Невизначеність вимог
вимагає використання адекватних методів прийняття рішень, заснованих на застосуванні
нечітких експертних оцінок.
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В основу вибору ТЗ покладемо лінгвістичну апроксимацію вимог і обмежень [5].
Оскільки такий підхід володіє достатнім ступенем спільності, тому його можна
використовувати як при виборі засобів телекомунікації, так і при виборі обчислювальних
засобів (ОЗ) для експертних вузлів.

Введемо структуровану лінгвістичну змінну (ЛЗ) „Обчислювальний засіб” і задачу
вибору ОЗ зведемо до виявлення ступеня відповідності (сенсу) цієї змінної технічним
вимогам до нього. Обмеження, що накладаються технічними вимогами, являють собою чіткі
або нечіткі відносини, що задані на універсальній множині значень складової ЛЗ
„Обчислювальний засіб”. Це універсальна множина є декартовим добутком множини
значень ЛЗ, кожне з яких відповідає одному з апаратних модулів. Дамо формальне
визначення даного підходу.

Припустимо, що значення ЛЗ „Обчислювальний засіб” задається кортежем термів Xi,
кожний з яких іменує одну функціональну характеристику ОЗ. Значення відповідних термів

),1( miX i =  ЛЗ беруться з відповідних підмножин Ti термін-множин ЛЗ, елементи яких
задаються шляхом перерахування всіх значень, що приймаються даною характеристикою
ОЗ. Терм-множина T структурованої ЛЗ „Обчислювальний засіб” утворюється декартовим
добутком множини термів: T  =  T1´…´Tm. При використанні поняття лінгвістичної змінної
технічні вимоги інтерпретуються як рівняння призначення ЛЗ „Обчислювальний засіб”
деякого лінгвістичного значення із заданої термін-множини. У даному випадку ЛЗ
„Обчислювальний засіб” привласнюється лінгвістичне значення, що є складовим термом t,
тобто “Обчислювальний засіб” = t,  де t = <X1, X2 ,…, Xm >, tÎ T.

Змістом конкретного значення t ЛЗ „Обчислювальний засіб” є нечітка множина Ut з
функцією приналежності nt =  (n1t, n2t, …,nnt ) заданої на універсальній множині U, що
включає в себе всі доступні ОЗ. Значення njt вказує ступінь відповідності j-го ОЗ сукупності
сформульованих термом t функціональних характеристик. Семантичне правило визначення
сенсу кожного значення ЛЗ має вигляд:

( ) ( ) ,,,1,,1,μ
1

Ttminj
m

i
ijtjt

i Î===n Õ
=

a                                        (6)

де ai – коефіцієнт важливості i-ї функціональної характеристики; ijtm – ступінь відповідності
j-го ОЗ i-ї функціональної характеристики (ступінь повноти її реалізації, причому 0£ ijtm £ 1).
Величини ai і ijtm оцінюються експертно для кожної функціональної характеристики і даного
ОЗ шляхом усереднення оцінок по групі експертів.

Тоді jti
vОЗopt max)( = .                                                               (7)

Процес вибору ОЗ можна представити наступним алгоритмом (рис. 3).
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Рис. 3. Алгоритм вибору обчислювальних засобів
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Зміст кроків 1  і 2  алгоритму полягає в побудові відображення множини вимог до
РЕСДУ, сформульованих у технічному завданні на її створення, у множину допустимих
значень вихідних характеристик ОЗ. Це відображення здійснюється через задачі системи і є
віддзеркаленням основної мети створення РЕСДУ: підвищення і оперативності прийнятих
рішень.

На третьому кроці визначаються коефіцієнти ai, mijt, вектор пріоритетів nt , та згідно
виразу (6), вибирається ОЗ.

Якщо вектор nt має одне максимальне значення, то відповідне ОЗ і буде таким, що
найбільшою мірою відповідає заданим вимогам. Інакше на четвертому кроці серед ОЗ, що
мають найбільші значення nit, з урахуванням локальних характеристик функціональних
підсистем, вибирається раціональне ОЗ методом аналізу ієрархій [6].

Висновок. Запропонований підхід до синтезу структури розподіленої експертної
системи диспетчерського управління в АСУ „Дніпро” представляє процес послідовного
вирішення системно пов’язаних задач синтезу основних елементів і частин системи. Він
дозволяє в умовах невизначеності вимог до системи вибирати технічні рішення, які адекватні
ступеню визначеності початкових даних і в цілому може бути використаний як методичний
апарат на ранніх стадіях проектування системи.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ВИГЛЯДУ КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ  МІЖВИДОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

НА ЕТАПІ ПЕРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ

Розглядається методика формування класу варіантів технічного вигляду уніфікованих засобів
автоматизації обробки інформації. Методика базується на аналізі однотипності характеристик заданої
множини об’єктів автоматизації, доцільності та можливості проведення робіт, пов’язаних з їх уніфікацією в
цілому, виділенні заданих (типових) і специфічних частин заданої множини об’єктів уніфікації. Наведено
алгоритм, що реалізує вказану методику.

Вступ. Уніфікація і стандартизація технічних засобів автоматизованих систем
управління (АСУ) – це актуальна задача, яка має науково-практичне значення.

Задача уніфікації систем автоматизованого управління полягає у приведенні
комплексів засобів автоматизації (КЗА) до раціонального мінімуму різновидів з метою
ефективного використання програмної бази, зменшення строків розробки та виробництва
КЗА, зменшення чисельності бойових розрахунків, спрощення експлуатації апаратури та
досягнення програмної і технічної сумісності.

До недавнього часу уніфікація АСУ здійснювалася тільки на рівні їх окремих
складових частин та елементів. Такий підхід забезпечував деякий економічний ефект, але не
вирішував основної технічної проблеми, пов’язаної з докорінним зменшенням номенклатури
комплексів засобів автоматизації. Тому одним із шляхів підвищення рівня оснащення
радіотехнічних формувань засобами автоматизації є використання під час їх розробки
моделей та методів побудови уніфікованих модульних систем обробки інформації.

Огляд літературних джерел. У публікаціях, які висвітлюють окремі аспекти уніфікації
АСУ, знайшов відображення досвід розробки одного варіанта засобів автоматизації об’єкта
або його складових частин,  що не дозволяє на етапі передпроектного аналізу,  який займає
30–40 % часу витрачаємого на проектування АСУ, сформувати множину
конкурентоспроможних варіантів КЗА [ 1, 2 ].

Постановка задачі. Автор пропонує методику формування класу варіантів технічного
виду уніфікованих КЗА збирання та обробки радіолокаційної інформації. Методика
базується на аналізі однотипності характеристик заданої множини об’єктів автоматизації,
доцільності й можливості проведення робіт, пов’язаних з їх уніфікацією в цілому, виділенні
заданих (типових) і специфічних частин заданої множини об’єктів уніфікації.

Основні результати досліджень. Для реалізації запропонованої методики кожен із
заданої множини КЗА формально описується сукупністю інформаційних елементів (масивів
даних, блоків, записів, елементів записів), задач, необхідних і достатніх для перетворення
інформації та алгоритмів функціонування. Подальший їх аналіз дозволяє порівняти
різнотипні КЗА з метою виділення загальних  та специфічних частин і елементів, побудувати
інтегрований граф технології обробки даних, розглянути його кількісні й якісні
характеристики та підготувати вихідні дані для синтезу уніфікованого модульного КЗА.

Подібний підхід раніше використовувався для визначення можливості побудови
типових проектних рішень у галузі інформаційного, програмного та алгоритмічного
забезпечення [ 3, 4 ].

Новизна запропонованого підходу полягає у використанні сукупності моделей для
визначення можливості уніфікації технічних засобів АСУ, що призначені для вирішення
однотипних задач.

Аналіз об’єктів типізації, з точки зору технології обробки даних, передбачає послідовне
вирішення таких задач:

- побудова і структуризація технологічних графів обробки інформації для кожного
КЗА;
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- побудова єдиного інтегрованого графа вирішення множини задач обробки даних для
сукупності КЗА, що містить у собі загальні і специфічні частини технології вирішення задач;

- знаходження параметрів типовості елементів і частин єдиного інтегрованого графа;
- оцінка доцільності проведення робіт по типізації КЗА, що підлягають аналізу;
- виділення підмножини задач та підграфів єдиного інтегрованого графа,  які мають

різні рівні типовості;
- отримання комплексу характеристик множини задач, що увійшли до загального

підграфа і є початковими для синтезу структури базового уніфікованого модуля КЗА.

Об’єкти автоматизації,  що підлягають аналізу,  призначені для обробки РЛІ на різних
рівнях ієрархії управління. Початковими даними для створення структурованого графа
технології сукупність задач, які вирішує кожна ланка, сукупність споживачів РЛІ, організація
обчислювального процесу для різних рівнів управління.

Початковою інформацією для моделювання та аналізу технології вирішення задач у
різних КЗА є такі множини:

склад інформаційних елементів (ІЕ) кожного КЗА:

þý
ü

îí
ì == nn

f
n FfdD ,1, – множина ІЕ nZ -ї системи (як інформаційні елементи вибрано

масиви даних);
безнадлишкова множина задач, потрібних для перетворення інформації:

þý
ü

îí
ì == nn

l
n LluU ,1, – множина задач обробки даних (ЗОД) nZ -ї системи.

За кожним КЗА будуються таблиці ІЕ та ЗОД.
Парне відношення між наборами ІЕ та ЗОД кожного КЗА пропонується формалізувати

у вигляді матриці інциденцій (Т0),  а також матриці суміжності ІЕ (М0 – квадратна бінарна
матриця, проіндексована множиною ІЕ)

FfLltT lf ,1,,1,0 ===  ,
де 1+=lft , якщо fd – вхід для задачі lu ;

0=lft , якщо fd – не використовує задачу lu ;

1-=lft , якщо fd – вихід для задачі lu .
У таблиці Т0 кожний рядок –  ЗОД,  кожний стовбець –  ІЕ.  Таблиця може мати більш

однієї позиції із значенням +1, –1.
FjimM ij ,1,,0 == , де F – кількість ІЕ, 1=ijm , якщо для отримання ІЕ

jd необхідно безпосередньо звернутися до id , 0=ijm  – навпаки.

Матриці суміжності М0 відповідає граф інформаційних взаємозв’язків ( )000 , EDG ,
вершини якого { }FfdD f ,1, == відповідають ІЕ, a дуги ( )ji dd ,  – записи „1” в позиціях
(i, j) М0 .

Побудова структурованої матриці суміжності технології (М0Т) для кожної системи та
відповідні їм графи технології відбувається за два кроки:

переупорядковування ІЕ у матриці суміжності М0 за рівнями їх обробки rjL j ,1, = , де

рівні визначаються ітеративним шляхом, починаючи з 1L на основі співвідношення:
( ) ( ){ }ijijijjil dAdRdRLLDdL 11111 )(/ ---- =---Î= IK , де ( )ij dR 1-  та ( )ij dA 1-  –

множини досягнення та передування id на підмножині 11 -jLLD K ;
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побудова квадратної матриці МТ1:  індексація рядків та стовпців ІЕ верхнього рівня

( 11
1 ,1, KjLd j =Î ), для кожного 1

jd  в таблиці Т0 знаходять ЗОД 1,1, ji diu =  вихідним

елементом яких є jd , індексація наступних i
jbKKK +++ 121 ,,2,1 K рядків та стовпців

матриці знайденими ЗОД рівня ,1L індексація рядків та стовпців другого рівня 2
jd

починаючи з перших незаповнених рядків та стовпців, повторення дій до самого нижнього
рівня.

Матриці МТ1 відповідає структурований граф технології ( )111 , EDG , вершинам 1D
відповідають ІЕ та задачі з їх обробки, а дугам – зв’язки між задачами та ІЕ. Наявність у
графі циклів недопустимо. Для цього використовується процедура усунення циклів [ 5 ].

Переупорядковування вихідних даних передбачає складання повної множини ІЕ та ЗОД
як об’єднання множин n-го КЗА:

{ } ,,1, LluUU l
N

n

n ===U

де L – загальна кількість ЗОД в множині КЗА { }nZ ;

{ } ,,1, FfdDD f
N

n

n === U

 де F – загальна кількість ІЕ в множині КЗА { }nZ .
Ідентичні ІЕ отримують однакові індекси, ЗОД перенумеровуються, складаються

таблиці ІЕ та ЗОД.
Повний структурований граф технології обробки даних ( )111 , EDG  будуємо із

структурованого графа технології, якщо останній містить ІЕ та ЗОД з єдиною індексацією та
ЗОД позначаються порядковими номерами над дугами. Матриця досягнення технології
рішення задач КЗА М0D передбачає розташування множин ІЕ та ЗОД  у зростаючій
послідовності їх рівнів.

Розрахунок показників подібності для множини КЗА по складу ЗОД та ІЕ пропонується
здійснювати за показником Жаккарда [ 6 ]:

( ),/ξ 01101111 PPPP ++=
де 11P – кількість елементів загальних елементів у порівнювальних КЗА, 10P  та 01P –
відповідно кількість елементів, що присутні в першому КЗА та відсутні у другому і навпаки.

Для визначення підмножин ЗОД,  які близькі за складом ІЕ,  використовують порогове
значення показника подібності ηξ .  До класу типових потрапляють КЗА для яких ηη ξξ ³ ,

5,0ξ2,0 η ³³ .

Єдиний інтегрований граф технології обробки даних ( )000 , EDG  формується на
основі повних структурованих графів технології обробки даних окремих КЗА шляхом
проведення операції „накладання” графів, суміщення однакових рівнів графа та однакових
вершин в кожному рівні. В якості характеристик графа ( )000 , EDG  беруться величини:
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n
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1
h ,  яку назвемо „товщиною”  графа 0G  у вершині jd  – визначає потужність

множини КЗА, для яких jd  є загальним, складається матриця

1,,1,,1;2 ==== n
j

n
j mNnJjmM , якщо існує n
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1
, яку назвемо „товщиною” дуги, зв’язаною з вершиною графа 0G  –

характеризує потужність множини КЗА в яких використовується відповідна дузі задача

обробки даних, складається матриця 1,,1,,1,;3 ==== n
ij

n
ij pNnLjipM , якщо існує lu

між вершинами ( )ji, ;

{ }n
j

n tt =  , параметр процедурної зв’язності, фізичне значення та побудову матриці

JjM n
j ,1;4 == t , наведено у [ 4 ].

Матриця суміжності єдиного інтегрованого графа технології вирішення ЗОД є
підсумком логічного додавання матриць суміжності систем, що підлягають аналізу.

Побудова графа 0G дозволяє знайти безнадлишкову кількість інформаційних елементів
і задач, потрібних і достатніх для перетворення інформації, що потім будуть використані для
синтезу типових модулів та розподілу задач за модулем згідно з критерієм.

Для визначення класів еквівалентних систем за сукупним показником, який враховує
близькість ЗОД та ІЕ КЗА, ступінь зв’язності ЗОД, визначає їх технологічну близькість,
необхідно для кожної системи nZ обчислити:
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τ , середню зв’язність графа 0G .

Кожну систему nZ  можливо розглянути як точку трьохвимірного евклідового простору

3E  з координатами ÷
ø
öç

è
æ nnn t τ/1,/1,η/1 .  Між дома точками pz  та qz  в евклідовому

просторі можливо обчислити зважену відстань:
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Під час проведення розбиття множини КЗА nZ  на множини еквівалентних елементів,
які характеризуються одним рівнем типовості, відстань виступає мірою близькості ЗОД.
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Зважену відстань між вершинами єдиного інтегрованого графа технології пропонується
розглянути в евклідовому просторі 2E . Вершини jd графа 0G розглядаються як точки з

координатами jj τ,η . Зважену відстань обчислюють за формулою:

( ) ( ) ( )[ ] 2/12
2

2
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η – середнє значення для всіх задач nz  ознаки η ;

τ – середнє значення для всіх задач nz  ознаки τ .
Матриця відстаней між вершинами єдиного інтегрованого графа технології виступає

вихідною інформацією для алгоритму кластеризації.
Єдиний інтегрований граф технології містить загальні та специфічні частини

вирішення множин задач. Шляхом їх послідовної кластеризації за критеріями подібності
інформаційної та процедурно-технологічної структури формується підмножина підграфів
інтегрованого графа технології, що мають різні рівні типовості.

Множина пар задач отриманого інтегрованого графа виступає як множина альтернатив
типізації. Таким чином, задачу можна формалізувати так. Маємо множину з m альтернатив

{ }maaaA ,,, 21 K= , тоді для критерію С розглянемо нечітку множину
( ) ( ) ( ){ },/μ,,/μ,/μ 2211 mmccc aaaaaaC K=

де ( ) [ ]1,0μ Îic a  – оцінка альтернативи аi за критерієм С, що характеризує ступінь
відповідності альтернативи поняттю, яке визначається критерієм С.

Якщо маємо n критеріїв nCCC ,,, 21 K ,  то кращою є альтернатива,  що відповідає
критеріям nCCC ,,, 21 K . Правило для вибору найкращої альтернативи можна записати у
виді перетину відповідних нечітких множин: nCCCD IKII 21= .

Операцією перетинання нечітких множин є операція мінімізації (min), що виконується
над їх функціями належності:

( ) ( ) mjaa jci
ni

i ,1,μminμ
,1

0 ==
=

.

Вибирається краща альтернатива а*, що має найбільше значення функції належності:
( ) ( )j

mj
aa 0

,1
*

0 μmaxμ
=

= .

Оскільки критерії Сi мають різну важливість, кожному з них приписується число 0³ia
(чим вище критерій, тим більша альтернатива аі), і правило вибору матиме вид:
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21 =³= å
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aCCCD nIKII  .

Коефіцієнти відносної важливості визначаються експертами на основі попарного
порівняння критеріїв. Припустимо, що В – матриця парних порівнянь jiijii bbb /1,1 == .

знайдемо власний вектор W, для якого виконується умова ,λmax WBW = де maxλ – власні
значення матриці.

Тоді значення ia  отримуємо шляхом множення елементів W на n: ii Wn´=a . По
закінченні цього етапу отримуємо множину кластерів 1,,1 -kK , де k – початкова множина
процедур інтегрованого графа, що підлягає аналізу.
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Етап 2-й повторюється k разів, доки число кластерів не дорівнюватиме 1.
Послідовна кластеризація дозволила:
провести розподіл єдиного інтегрованого графа технології 0G  на підграфи за ознакою

типовості;
виділити загальні частини графа для визначення структури базового уніфікованого

модуля КЗА, які є початковою інформацією для фізичної реалізації кожного модуля.
На рис. 1 наведено алгоритм, що реалізує запропоновану методику.
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Рис. 1. Схема алгоритму програмної реалізації визначення можливості уніфікації КЗА міжвидового
використання та підготовки вихідних даних до синтезу

структури уніфікованого базового модуля
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Висновок. На основі запропонованої методики проведено розрахунки вихідних даних
для проектування типового КЗА для радіотехнічних формувань ротної та батальйонної
ланки. Отримані результати свідчать, що КЗА ротної та батальйонної ланок технологічно
близькі,  ці результати також виступають вихідними даними для процесу синтезу структури
базового уніфікованого модуля КЗА. Специфічні елементи (несумісності у графі) будуть
визначати набір засобів реконфігурації. Ця методика пропонується авторами для побудови
інтерактивної системи, що використовує нечітку початкову інформацію та моделі для
рішення задач типізації, які погано формалізуються, під час проектування КЗА збирання та
обробки радіолокаційної інформації міжвидового призначення.
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УДК  621.396 Сова О.Я. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОД БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗОНДОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ
В МЕРЕЖАХ MANET З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

В даній статті запропоновано метод маршрутизації в мобільних радіомережах, який використовує
нечітку логіку для аналізу та ідентифікації поточної ситуації в мережі з метою пошуку та побудови
оптимального маршруту передачі пакетів, враховуючи обмежені ресурси мережевого обладнання та рівень
навантаження на напрямках зв’язку між вузлами.

Безпровідні Ad-Hoc мережі є автономними, з можливістю самоорганізації та адаптації,
що робить їх найбільш придатними для використання у військових тактичних операціях, де
їхня здатність до швидкого налагодження та відсутність централізованого органу управління
є дуже суттєвою. Так як радіозв’язок характеризується обмеженим радіусом дії, що особливо
характерно для малопотужних терміналів мереж Ad-Hoc, то питання багатокрокової
маршрутизації особливо гостро постає при виборі маршруту передачі повідомлень з
врахуванням мобільності вузлів.

До особливостей функціонування мереж MANET відносяться: висока динаміка
топології, значна розмірність, низька пропускна спроможність радіоканалу, неоднорідність
вузлів (за продуктивністю,  потужністю та мобільністю)  та ін.  Ці особливості мобільних
радіомереж (МР) визначають ключові вимоги до методів маршрутизації (ММ), які
використовуються в них: розподілене функціонування; мінімальна завантаженість мережі
службовою інформацією; відсутність зациклених маршрутів; побудова маршруту в міру
необхідності; ефективне використання ємності батарей; використання безпечної
маршрутизації [1].

В роботі [1]  було проведено аналіз та класифікацію ММ повідомлень,  які
використовуються в стаціонарних мережах, а також вказані причини, через які використання
даних методів в мережах MANET є неможливим. На сьогоднішній день існує велика
кількість ММ для мереж з динамічною топологією, які за способом побудови та підтримки
маршруту можна поділити на два основні класи: таблично-орієнтовані (кожен вузол
підтримує найкоротші маршрути до всіх вузлів мережі шляхом періодичного обміну даними,
які містяться в маршрутних таблицях), до яких відносяться DSDV, WRP, ADV та зондові
(побудова маршруту здійснюється по мірі необхідності шляхом розсилки та збору зондів), до
яких, в свою чергу, відносяться DSR, AODV, SMR, TORA, ABR, SSA [1, 2, 3].

Кожен з цих методів ефективний при певній ситуації в мережі.  Мається на увазі,  що
при деяких значеннях швидкості зміни топології мережі, розмірах вхідного трафіка, вимогах
до якості передачі інформації та ін., використання того чи іншого ММ приведе до отримання
оптимального значення одного або декількох показників ефективності функціонування
мережі (пропускної спроможності, часу середньої затримки повідомлення, зменшення
розміру службового трафіка та ін.) [4].

Проведені дослідження оцінки ефективності різних ММ в МР показали перевагу
зондових методів маршрутизації (ЗММ) в умовах високої динаміки топології, чим
характеризуються мережі MANET [6]. До найрозвиненіших на даний час ЗММ відносяться
Dynamic Source Routing (DSR), Ad-hoc On-Demand Distance Vector (AODV) та Split  Multipath
Routing (SMR) [7, 8]. Однак, для оцінки ситуації в мережі ці протоколи використовують дуже
обмежену кількість параметрів, зокрема, пріоритет повідомлень, які передаються, та розмір
буферу проміжного вузла i. Крім того, не дивлячись на всі переваги, ЗММ характеризуються
рядом суттєвих недоліків: значний об’єм службового трафіка, викликаний хвильовим
характером поширення зонду-запиту; значний час поширення маршруту; використання
єдиної метрики вибору найкоротшого шляху; зростання заголовку пропорційно до розміру
мережі та ін. З метою підвищення ефективності функціонування мережі можливо
використати наступні способи усунення вказаних недоліків ЗММ: обмеження кількості
зондів, які передаються; зменшення часу побудови маршруту та передачі інформації;
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оптимізація збереження та обробки маршрутної інформації; використання методів
багатопараметричної, багатошляхової та активної маршрутизації. Це може бути досягнуте
шляхом використання активної маршрутизації [5], яка передбачає наступні підходи:
1. Функціонування в мережі декількох методів маршрутизації;
2. Наявність можливості побудови декількох незалежних маршрутів;
3. Динамічне формування метрик вибору маршруту;
4. Управління топологією мережі, як складовою частиною маршрутизації в МР;
5. Інтелектуалізація процесів прийняття рішення з маршрутизації.

Синтез методів активної маршрутизації в МР включає розробку основних функцій і
алгоритмів їхньої реалізації Uρ={ р

ρ
о
ρ

х
ρ

з
ρ ,,, UUUU  }, R= ,1ρ  [1, 5]:

з
ρU  – збір маршрутної інформації: глибина, тип, спосіб розсилання; формат

маршрутних повідомлень (зондів), що визначає перелік контрольованих параметрів мережі;
процедури обробки маршрутної інформації у вузлах мережі і т.д.;

х
ρU  – збереження маршрутної інформації: кількість і склад маршрутних таблиць, місце

їхнього збереження;
о
ρU  – обчислення маршрутів: алгоритми обчислення найкоротших шляхів Белмана-

Форда і Дійкстри, зондуванням мережі, на основі координат вузлів;
р
ρU  – ретрансляція (передача) пакета: послідовна, „джерел”, багатошляхова, хвильова.

Крім цього, необхідно розробити додаткові алгоритми для вирішення задач
кластеризації й адресації, оперативного управління топологією, пошуку та відновлення
маршруту з врахуванням індивідуальних вимог, які накладає кожен тип інформації, що
передається. До них відносяться пропускна спроможність каналу передачі, затримка
доставки пакетів та її варіація, ймовірність втрати пакетів, ємність батареї та ін. Так, трафік
реального часу вимагає малої затримки передачі та її варіації. Потоковий трафік (аудіо- та
відеопрограми) характеризується однонаправленістю передачі та меншою критичністю до
затримки передачі. ВЕ-трафік вимагає високої надійності доставки, але вимоги до затримки
менш жорсткі (електронна пошта, передача даних). Відповідно, при формуванні зонду-
запиту передавач повинен враховувати вимоги кожного з цих типів трафіка.

Наявність множини різних і суперечливих критеріїв оптимальності МР породжує
проблему багатокрітериальної (векторної) оптимізації процесу її функціонування. Завдання
системної (мережевої) оптимізації за векторним критерієм полягає у відшуканні рішень, що
задовольняють екстремуму одночасно всіх компонентів векторного критерію оптимальності.
Одним з можливих шляхів вирішення даного завдання є пошук компромісних рішень,
оптимальних по Парето [10, 13]. Ефективними рішеннями за методом Парето є ті, для яких
неможливо одночасно покращити всі критерії. Вибір цільової функції (max S, min зt , min Р) в
цьому випадку буде здійснюватися системою управління вищого рівня в залежності від типу
інформації, що передається. Визначимо критерії оптимальності мережі при пошуку
маршруту заданої якості, які в сукупності складають векторний критерій

XxxPxtxSopttG
U

∈),)(),(),((arg=)( з
Ω∈ ρρ

(1)

при виконанні обмежень
Wρ:{ S(Uρ(t)) ≥ Sдоп, tз(Uρ(t)) ≤ tздоп, P(Uρ(t)) ≤ Pдоп }

де x – оптимізовані параметри, які характеризують стан маршруту; S(Uρ(t)), зt (Uρ(t)), Р(Uρ(t))
– пропускна спроможність мережі, середній час затримки передачі пакетів та середня
потужність, яка споживається вузлами при ρ-му маршрутному рішенні.

Однак в умовах децентралізованого управління та наявності протиріччя між
оптимальною інформованістю управляючого об’єкта (системи управління вузла) і
своєчасністю управляючих впливів не можна говорити про глобальну оптимізацію всієї
мережі [10]. Необхідно здійснювати локальну оптимізацію в рамках окремого вузла (зони
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мережі). У зв’язку із цим основна ціль управління маршрутизацією (побудова маршруту
необхідної якості) може бути представлена у вигляді виразу (2): мінімізація службової
інформації з метою підвищення коефіцієнта використання смуги пропускання корисним
трафіком при прагненні мінімізувати витрату мережевих (зонових) ресурсів на її здійснення
[9]:

U(t)=
W∈)(ρ

minarg
tU

Vст(Г(t), v(t), N, Εб(t), Uρ(t)), (2)

при обмеженнях:

ï
ï

î

ï
ï

í

ì

³

³

³

³

=W

стдопст

доп

здопз

доп

VV
PP

tt

SS

,

де Г(t) – інтенсивність вхідних потоків ξ-типу; v(t) – інтенсивність зміни топології мережі;
N  – множина вузлів мережі; Εб(t)= )(ρ tei , rÎi  –  залишкова ємність батарей вузлів,  які

належать маршруту ρ; Uρ(t) – результат від застосування ММ; S, зt , P , Vст та Sдоп, допзt , Рдоп,
Vстдоп – пропускна спроможність мережі, середній час затримки передачі пакетів, середня
потужність, яка споживається вузлами, об’єм службового трафіка та їхні допустимі значення.

З врахуванням раніше сказаного, пропонується метод багатопараметричної зондової
маршрутизації (МБЗМ), що є прикладом методів активної маршрутизації, який передбачає
динамічний вибір цільової функції управління та метрик пошуку маршруту, побудову
декількох незалежних маршрутів передачі інформації та вибір з їх сукупності таких, що
задовольняють вимогам певного типу трафіка.

 Схематично процес зондової маршрутизації зображено на (рис. 1). У разі необхідності
передачі інформації вузлом-відправником відбувається звернення до підсистеми управління
маршрутизацією. Далі ініціюється створення зонду-запиту, засобами якого буде проводитися
збір інформації про стан мережі. Після обробки зонду на приймальній стороні приймається
зонд-відповідь, після чого, з врахуванням ситуації в мережі, відбувається вибір маршруту
передачі повідомлень та його відновлення у разі розриву.

Рис. 1. Схема циклу управління зондовою маршрутизацією

МБЗМ,  як і DSR  та SMR,  включає два основні етапи:  побудова маршруту та його
підтримання. У свою чергу етап побудови маршруту включає підетапи вибору метрик
пошуку маршруту та вибору маршрутів (маршруту), що задовольняють вимогам передачі.
Алгоритм пошуку маршруту заданої якості зображено на (рис. 2). У разі необхідності
передачі інформації від вузла s до вузла d, вузлом s ініціюється запит до підсистеми
управління маршрутизацією (блок 2), з метою перевірки відповідності параметрів мережі
вимогам трафіка, що передається. Відбувається вибір цільової функції, яка визначатиме
метрики пошуку маршруту, які будуть включеними в формат зонду-запиту. Запит
обробляється підсистемою збору інформації про стан мережі. Далі отримана інформація
використовується для порівняння заявлених параметрів передачі з параметрами тих
маршрутів, що знаходяться в базі знань про наявні маршрути (блок 3). У випадку, коли
маршрут з необхідними параметрами міститься в базі знань, він використовується для
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передачі повідомлень до адресата d (блок 18).  У разі,  відсутності такого маршруту
відбувається пошук декількох маршрутів з метою визначення можливості здійснення
багатошляхової передачі повідомлень (блоки 4, 5, 6).

Рис. 2. Алгоритм пошуку маршруту на боці відправника

В іншому випадку, відправник s розпочинає пошук нового маршруту шляхом
розсилання „хвильовим способом” всім вузлам мережі службового пакета малого об’єму
(блок 10).  Цьому етапу передують етапи вибору способу зондування (блок 9)  та вибору
формату зонду запиту (блок 8). Зонд-запит включає ідентифікатори відправника та адресата,
вимоги до маршруту у вигляді критеріїв оптимальності (метрик вибору маршруту)  та
програму його обробки. На відміну від більшості ММ, які використовуються в провідних
мережах і враховують тільки один параметр при визначенні найкоротшого маршруту, МБЗМ
проводить ранжирування метрик в залежності від вимог до якості маршруту і ситуації, яка
склалася в мережі [5].

Через динамічну поведінку мереж MANET, складність формування повної системи
показників їхнього функціонування, неповноту й невірогідність контрольної інформації
пропонується приймати рішення з маршрутизації з допомогою нечіткого контролера, який
для їхнього прийняття використовує апарат нечіткої логіки. Контролер використовує
нечіткий опис керованого процесу та системи його управління (у вигляді нечіткої бази
знань), а також перетворює нечіткий опис у послідовність команд для досягнення цілей
управління маршрутизацією [10] (рис. 3). Відповідно до алгоритму, зображеного на рис. 2,
рішення, які приймаються засобами нечіткого контролера відповідають блокам 8 та 9.
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Математична постановка задачі формування метрик вибору маршруту. Мережа
представляється направленим ваговим графом )(V, EG = , де V  – множина вузлів, E –
множина двонаправлених каналів. Кожен вузол має ідентифікаційний номер. Кожен канал

Erl Înn= ),(e  і будь-який вузол Vvl Î  на момент часу t може характеризуватися вектором

оптимізованих параметрів (вимог) NnxxxX n ,1,...,,, 21 == [5]. Всі вузли передають
однаковою потужністю, використовується один з протоколів канального рівня (наприклад,
IEEE 802.11).

Рис. 3. Нечіткий контролер у підсистемі управління маршрутизацією

В умовах високої динаміки вузлів та недостовірності інформації про мережу
неможливо говорити про оптимізацію мережі в цілому. Тому системну (мережеву)
оптимізацію будемо розглядати в рамках багатокритеріальної оптимізації маршруту передачі
повідомлень Uρ(t). Формулу (1) перепишемо в наступному вигляді:

)(),(=)( 21 XqXqtUr

,,,)( 3211 xxxXq =

,,,,)( 65432 xxxxXq =

де )(ρ tU  – вектор показників оптимальності ρ-го маршруту; )(1 Xq – вектор оптимізованих

параметрів, які характеризують стан вузла-передавача в момент часу t; )(2 Xq – вектор
оптимізованих параметрів, які характеризують стан маршруту; x1 – тип трафіка, x2 –
пріоритет інформації, x3 – інтенсивність потоків ξ-типу (розмір черг в проміжних вузлах), x4 –
залишкова ємність батарей, x5 – мобільність мережі, x6 – час затримки передачі.

Задача багатокритеріальної маршрутизації зводиться до того, щоб з множини X
параметрів маршруту вибрати такі варіанти векторів )(1 Xq  та )(2 Xq , які забезпечать
найкращі значення вектора )(ρ tU . Зокрема, вектор )(1 Xq  визначає формат зонду-запиту, а

)(2 Xq – впливає на вибір способу розсилання зонду.
Нехай є множина з m варіантів рішення:

.,1,,1},...,,,{ 21 NnMmxxxA m
n ===

Для деякої вимоги xn, Nn ,1=  (параметра оптимальності) може бути розглянута нечітка
множина

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

2
2

1
1

1
1 NnMmxxxxxxX m

n
m
nXXX === mmm

де [ ]1,0)( Îm m
nX x – оцінка варіанта рішення m

nx  для критерію xn (функція приналежності), яка
характеризує ступінь відповідності варіанта вимозі, визначеній критерієм xn.
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Якщо існує n вимог: x1, x2, …, xn, Nn ,1= , то кращим вважається варіант, який
задовольняє вимозі і x1, і x2, …, і xn. Тоді правило для вибору найкращого варіанта може бути
записане у вигляді перетину відповідних множин:

....21 nxxxD ÇÇÇ=
Операції перетину нечітких множин відповідає операція min, що виконується над

їхніми функціями приналежності:
.,1,,1),(min)(

,1
NnMmxx m

nxNn

m
nD n

===
=

mm

У якості кращого вибирається варіант a*, який має найбільше значення функції
приналежності

.,1,,1),(max*)(
,1

NnMmxx m
nDMmD ===

=
mm

Ієрархію процесу прийняття рішень підсистемою управління маршрутизацією з пошуку
маршруту заданої якості зображено на (рис. 4).

ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАРШРУТИЗАЦІЄЮ

Аналіз
стану вузла,

)(1 Xq

Визначення
формату

зонду-запиту

Вибір способу
розсилки

зонду-запиту

Аналіз стану
маршруту,

)(2 Xq

Локальне
зондування

Випереджаюча
побудова нового

маршруту

Ширина смуги
пропускання, sij(t)

Ширина смуги
пропускання,

sij(t) та затримка
передачі, tзпр

Затримка пере-
дачі, tзпр

Рис. 4. Ієрархія процесу прийняття рішень з пошуку маршруту заданої якості

Кожен вузол здійснює цикл управління, який складається з етапів: збір даних про стан
вузла та стан напрямку зв’язку; аналіз та ідентифікація поточної ситуації у вузлі-передавачі
та мережі;  прийняття керуючих рішень та їх реалізація з метою вибору тих метрик пошуку
маршруту, які найточніше відображатимуть вимоги, що накладаються з боку того чи іншого
типу трафіка та вибору способу розсилання зондів.

1. Збір даних про тип трафіка, що передається в мережі. Передбачається, що
інформація про тип трафіка та його пріоритет отримується із заголовків повідомлень, які
надходять з прикладного рівня моделі OSI.  Крім того,  при функціонуванні мережі через
кожен вузол буде проходити значна кількість зондів та інформаційних пакетів, що дозволяє
вузлам записувати в пам’ять нові маршрути,  коригувати старі та використовувати їх в ході
подальшого функціонування (блок 11).

Підсистемою збору інформації проводиться вимірювання та оцінка вказаних
параметрів, які у вигляді значень змінних x1, x2, … xn, передаються на вхід блоку формування
і розпізнавання образів, де проводиться фазифікація даних та представлення їх у вигляді,
придатному для обробки нечітким контролером.

2. Аналіз та ідентифікація поточної ситуації у вузлі-передавачі. Ідентифікація об’єкта
– це побудова його математичної моделі, яка встановлює зв’язок між вхідними та вихідними
змінними за експериментальними даними. При ідентифікації складних об’єктів та процесів,
до яких відноситься система пошуку маршруту в мережах з динамічною топологією,
використання класичних методів моделювання стає неможливим, через необхідність
використання результатів натурних експериментів або статистичних даних [13]. Крім того,
система управління мобільною мережею повинна володіти властивостями ”самонавчання”
(здатність послідовно мінімізувати відхилення фактичного результату діяльності від деякого
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бажаного еталону) та лінгвістичності (здатність виражати природною мовою знання,
отримані в результаті навчання). Математичним апаратом, який на відміну від класичних
методів,  враховує ці властивості є теорія нечітких множин,  яка має засоби формалізації
натурно-мовних висловлювань та логічного виводу [13].

Модель системи вибору метрик пошуку маршруту та способу розсилання зонду
будується шляхом проектування та налаштування нечітких баз знань (рис. 3), які являють
собою сукупність лінгвістичних висловлювань типу [11]:

Ri : ЯКШО x1 рівний iF1 та ... та xn рівний i
nF , ТО y рівний Gi, де x1, ..., xn, y – відповідно

вхідні та вихідна лінгвістичні змінні, а i
jF , Gi – нечіткі множини. Основна ідея полягає в тому,

що налаштовуючи нечітку базу знань можна ідентифікувати нелінійні залежності з необхідною
точністю.

В загальному випадку алгоритми поведінки, що реалізуються інтелектуальною
системою управління, повністю визначаються наявною базою знань. При побудові
інтелектуальної системи управління вибором метрик пошуку маршруту та способу
розсилання зонду відповідні знання повинні включати два типи представлень:

–  продукційні правила, які задають логіко-лінгвістичний опис моделі управління на
рівні якісних взаємозв’язків вхідних і вихідних змінних;

–  функції приналежності, які задають класи значень окремих змінних в цілому
діапазоні їхньої можливої зміни.

Нехай NnxxxX n ,1},...,,,{ 21 ==  – множина вхідних змінних; GgyyyY g ,1},...,,,{ 21 ==
– множина вхідних змінних. Задамо області зміни вихідної та вхідних змінних відповідноY
та iU .

[ ]nnn xxX ,Î ,  n= ,,1 N (3)

[ ] GgyyY ggg ,1,, == , (4)

де nx ( nx ) – нижнє (верхнє) значення вхідних змінних xn, n= N,1 ; y ( y ) –  нижнє (верхнє)

значення вихідної змінної yg, Gg ,1= .
Задача прийняття рішення полягає в тому, щоб на основі інформації про вектор входів

X  визначити вихід YyÎ . Необхідною умовою формального вирішення такої задачі є
наявність залежності

( )....,,, 21 ny xxxfy =

Для оцінки лінгвістичних змінних xi, i= I,1  та y будемо використовувати кількісні терми
з наступних терм-множин:

{ },...,,,= 21 m
nnnn xxxA  – терм-множина змінної xn, n= N,1 , m= ,,1 M

{ },...,,,= 21
g

h
ggg yyyD – терм-множина змінної yg,  g= G,1 , h= ,,1 H

де m
nx  – m-й лінгвістичний терм змінної xn,  n= N,1 , m= M,1 ; h

gy  – j-й лінгвістичний терм
змінної yg; M, H – кількість різних рішень в областях, які розглядаються.

Запишемо функції приналежності, які дозволяють подати вхідні змінні xn і вихідні
змінні yg у вигляді нечітких множин:

n

x

x
n
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n xxx
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n

m
n /)(μ= ∫ , (5)
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g /)(μ= ∫ , (6)
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де )(μ n
x x

m
n  – функція приналежності значення вхідної змінної [ ]nnn xxx ,∈  терму n

m
n Ax ∈ ,

n= N,1 , m= M,1 ; )(μ h
g

y y
h
g – функція приналежності значення вихідної змінної [ ]ggg yyy ,∈

терму-рішенню g
h
g Dy ∈ , g= G,1 .

Проведемо класифікацію вхідних змінних і побудуємо дерево виводу, яке визначає
зв’язок  між вхідними та вихідними змінними (рис. 6).

y1

НСУ вибором метрик
пошуку маршруту

x1 x2 x3

y2

НСУ вибором способу
розсилки зонду

x3 x4 x5 x6

Рис. 6. Дерево виводів

де вхідні змінні: x1 – тип трафіка, що передається, x2 – пріоритет інформації, x3 – розмір черг в проміжних вузлах, x4 –
залишкова ємність батарей, x5 – мобільність мережі, x6 – час затримки передачі; вихідні змінні: y1 – метрики пошуку маршруту
заданої якості, y2 – спосіб розсилки зонду-запиту.

Наступним етапом є побудова матриці знань, яка являє собою таблицю, сформовану за
певними правилами (таблиця 1):

Таблиця 1
Матриця знань

Вхідні змінніНомер вхідної
комбінації значень x1 x2 ... xn ... xN

Вихідні
змінні

11
12
…
1k1

11
1x
12
1x

1k1
1x

11
2x
12
2x

1k1
2x

… 11
nx …

… 12
nx …

… 1k1
nx …

11
Nx
12
Nx

1k1
Nx

1
1y

…

j1
j2
…
jk j

1
1
mx

2
1
mx

mmx k
1

1
2
mx

2
2
mx

mmx k
2

… 1m
nx …

… 2m
nx …

… mm
nx k …

1m
Nx

2m
Nx

mm
Nx k

h
gy

…

J1
J2
…
JkJ

1
1
Mx

2
1
Mx

MMx k
1

1
2
Mx

2
2
Mx

MMx k
2

… 1M
nx …

… 2M
nx  …

… MM
nx k …

1M
Nx

2M
Nx

MM
Nx k

H
Gy

1. Нехай N – кількість експериментальних даних, які зв’язують входи і виходи об’єкта
ідентифікації, в якості якого виступає система управління маршрутом, і розподілимо їх
наступним чином:

C=k1+k2+…+km, m= ,,1 M
де km – кількість експериментальних даних, які відповідають вихідному рішенню yg, g= G,1 ,
M – кількість вихідних рішень, причому в загальному випадку k1≠k2≠…≠kM.

Пронумеруємо N експериментальних даних наступним чином:
11, 12, ..., 1k1 – номери комбінацій вхідних змінних для рішення y1;
21, 22, ..., 2k2 – номери комбінацій вхідних змінних для рішення y2;
m1, m2, ..., mkm – номери комбінацій вхідних змінних для рішення h

gy ;
M1, M2, ..., MkM – номери комбінацій вхідних змінних для рішення H

Gy .
2. Розмірність матриці рівна (N+1)×C, де (N+1) – кількість стовпчиків, а C=k1+k2+…+km,

m= M,1 – кількість рядків.
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3. Перші N стовпчиків матриці відповідають вхідним змінним xn,  n= N,1 ,  а (N+1)
стовпчик відповідає значенням yg вихідної змінної (g= G,1 ).

4. Кожна стрічка матриці являє собою деяку комбінацію значень вхідних змінних xn, які
відносяться експертом до одного з можливих значень вихідної змінної yg.

5. Елемент km
nx , що знаходиться на перетині n-го стовпчика та mk-го рядка відповідає

лінгвістичній оцінці параметра nx  в рядку нечіткої бази знань з номером mk. При цьому
лінгвістична оцінка mm

nx k вибирається з терм-множини, яка відповідає змінній nx , тобто
NnMmAx n

m
n ,1=,,1=,∈k .

Введена матриця знань визначає систему логічних висловлювань «ЯКЩО <умова> ТО
<дія>, ІНАКШЕ…», які зв’язують значення вхідних змінних x1 ÷ xN стану напрямку зв’язку з
одним з можливих типів рішення yg, (g= G,1 ), яке полягає у виборі метрик пошуку маршруту
заданої якості або способу розсилки зонду-запиту:

ЯКЩО  (x1 = x1
11) ТА (x2 = x2

11) ТА ... ТА (xn = xN
11) АБО

(x1 = x1
12) ТА (x2 = x2

12) ТА ... ТА (xn = xN
12)   АБО…

(x1 = x1
1k1) ТА (x2 = x2

1k1) ТА ... ТА (xn = xN
1k1)

ТО y = y1
1,  ІНАКШЕ…

ЯКЩО (x1 = x1
m1) ТА (x2 = x2

 m 1) ТА ... ТА (xn = xN
 m 1)   АБО

(x1 = x1
 m 2) ТА (x2 = x2

 m 2) ТА ... ТА (xn = xN
 m 2)   АБО…

(x1 = x1
 m k2) ТА (x2 = x2

 m k2) ТА ... ТА (xn = xN
 m k2)

ТО у = y1
2,  ІНАКШЕ…

ЯКЩО (x1 = x1
M1)  ТА (x2 = x2

M1)  ТА ... ТА (xN = xN
M1)   АБО

(x1 = x1
M2)  ТА (x2 = x2

M2)  ТА ... ТА (xN = xN
M2)   АБО…

(x1 = x1
MkM)  ТА (x2 = x2

MkM)  ТА ... ТА (xN = xN
MkM)

ТО у = H
Gy ,   (7)

де yg
h (g = G1, , h = H1, ) – лінгвістична оцінка вихідної змінної у, яка визначена з терм-

множини можливих рішень D; mk
nx – лінгвістична оцінка вхідної змінної xn у k-му рядку m-ої

диз’юнкції, яка вибирається з відповідної терм-множини Аn, n = N1, ; kj – кількість правил, які
визначають значення вихідної змінної у = yg

h.
Дану систему логічних висловлювань називають нечіткою базою знань.
З використанням операцій ∪ (АБО) і ∩ (ТА) система логічних висловлень (7) може бути

переписана в більш компактному вигляді:
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1 1

HhGgyyxx h
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n
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nn

m

===®ú
û

ù
ê
ë

é
=

= =
U I (8)

Нечітка система управління вибором метрик пошуку маршруту та способу розсилання
зондів формує продукційні правила на основі інформації,  що міститься в базі знань.  В
таблиці 2 наведено мінімально необхідний склад бази знань.

3. Прийняття управляючих рішень. Рішення полягають у виборі метрик пошуку
маршруту заданої якості (y1)  та способу розсилки зонду (y2). Метрики пошуку маршруту
вибирається з врахуванням рівня навантаження в мережі типу та пріоритету інформації. З
метою мінімізації службового трафіка в поля зонду-запиту вносяться значення тільки тих
параметрів, які найбільш критично впливають на передачу того чи іншого типу трафіка.

Значення цих параметрів поміщаються у відповідні поля зонду-запиту у вигляді
допустимих значень. Проміжні вузли обробляють зонди, порівнюючи реальні значення
параметрів з тими, що задані в ЗЗ. З метою зменшення об’єму ЗЗ до формату зонду
включаються тільки ті параметри вузлів та каналів, які виходять за межі норми.

В залежності від ситуації, що склалася в мережі, використовуються різні способи зондування.
З метою обмеження кількості зондів, які розсилаються в мережі, використовується локальне
зондування, яке передбачає розсилання зондів в обмеженій зоні мережі. Для цього в формат зонду
вводиться поле TTL (Time-To-Life), TTL=hp.  Кожен вузол при ретрансляції зонду віднімає з
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поточного значення TTL одиницю. Якщо значення TTL=0, то зонд знищується.  На етапі побудови
маршруту вузол може використовувати спосіб локального зондування k-разів зі змінною глибиною
зондування (TTL1=2, TTL2=4, …, TTLk=2k). Це дозволить зменшити кількість зондів у ситуації,
коли адресат знаходиться за декілька ретрансляцій від відправника. Однак цей спосіб може
збільшити час побудови маршруту при значній відстані до адресата [12].

Таблиця 2
Склад бази знань нечіткої системи управління вибором цільової функції

пошуку маршруту заданої якості та вибором способу розсилки зонду
Змінні Значення змінних Примітка

Вхідні змінні

x1 – тип трафіка, що
передається

1
1x – ТРАФІК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

(відео, звук)
2
1x – ПОТОКОВИЙ ТРАФІК
3
1x – ВЕ-ТРАФІК (трафік

максимальних зусиль – передача
даних)

x2 – пріоритет інформації

1
2x – ВИСОКИЙ
2
2x – СЕРЕДНІЙ
3
2x – НИЗЬКИЙ

Чіткі попередньо запрограмовані
значення величин

x3 – розмір черг в проміжних
вузлах

1
3x – ВИСОКИЙ
2
3x – СЕРЕДНІЙ
3
3x – НИЗЬКИЙ

x4 – залишкова ємність батарей

1
4x – ВИСОКА
2
4x – СЕРЕДНЯ
3
4x – НИЗЬКА

x5 – мобільність мережі

1
5x – ВИСОКА
2
5x – СЕРЕДНЯ
3
5x – НИЗЬКА

x6 – час затримки передачі

1
6x – ВИСОКИЙ
2
6x – СЕРЕДНІЙ
3
6x – НИЗЬКИЙ

Дані про параметри отримуються з
фізичного, канального та
транспортного рівнів моделі OSI,
потрапляють на вхід фазифікатора і
перетворюються на нечіткі величини

Вихідні змінні

y1 – метрики пошуку маршруту
заданої якості

1
1y – S≥Sдоп & tз≤ tздоп

2
1y – S≥Sдоп

3
1y – tз≤ tздоп

4
1y – P≤ Pдоп

Чіткі значення метрик пошуку
маршруту, які прописуються у
відповідних полях ЗЗ, і призначені
для вимірювання параметрів
маршруту

y2 – спосіб розсилки зонду-запиту

1
2y – ЛОКАЛЬНЕ ЗОНДУВАННЯ (з

метою зменшення кількості зондів)
2
2y – ВИПЕРЕДЖАЮЧА

ПОБУДОВА НОВОГО МАРШРУТУ
(з метою скорочення часу передачі)

В залежності від ситуації, що
склалася в мережі, використовуються
різні способи зондування

У випадку, коли при передачі певного типу інформації критичним параметром є величина
часу передачі tпд, можливим рішенням в даній ситуації є випереджаюча побудова нового маршруту.
Рішення про випереджаючу побудову нового маршруту може прийматися двома способами:
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– відправником: прогнозує час існування всього первинного маршруту. Для цього кожен
проміжний вузол при поширенні ЗЗ включає в нього прогнозований час існування каналу tік даного
маршруту m. Отримавши ЗЗ, адресат визначає час існування маршруту tім=min{tікij},  (i, j)Îm і
включає дане значення в зонд-відповідь. Отримавши ЗВ, відправник буде знати час початку
побудови нового маршруту [12];

– кожним проміжним вузлом: проміжні вузли оцінюють стан радіоканалів, які
використовуються активними маршрутами, і, при погіршенні їхньої якості нижче визначеного
рівня (який ще не приводить до відсутності зв’язку), повідомляють вузол-відправник про
необхідність переходу на інші маршрути (пошуку нових маршрутів).

Отже, в статті запропоновано метод багатопараметричної багатошляхової
маршрутизації в мережах MANET  з використанням нечіткої логіки,  яка реалізована в
нечіткому контролері. Нечіткий контролер входить до складу підсистеми управління
маршрутизацією і призначений для збору інформації про стан мережі, аналізу і оцінки
ситуації в мережі та прийняття рішення з вибору метрик пошуку маршруту та вибору
способу розсилання ЗЗ, які найбільше відповідають ситуації, що склалася.

В ході подальших досліджень буде розроблено метод вибору незалежних маршрутів з
метою використання їх при подальшій одномаршрутній чи багатомаршрутній передачі
повідомлень
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СПІВВІДНОШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ГЕЙЗЕНБЕРГА
З ТОЧКИ ЗОРУ ТЕОРІЇ КОЛИВНОГО РУХУ МАТЕРІЇ

У статті застосовується проблемний підхід при розгляді теми “Співвідношення невизначеності
Гейзенберга”. Розглядаючи рух мікрочастинок з точки зору квантово-коливної природи матерії,
формулюється фізичний зміст принципу співвідношення невизначеностей Гейзенберга: точне визначення
координати мікрочастинки з точки зору квантової механіки неможливе тому, що воно пов’язане з динамічною
(релятивістською) складовою маси частинки, яка перебуває в коливальному стані і її маса роззосереджена в
часі і просторі.

Постановка проблеми. Квантова механіка вивчає рух мікрочастинок, які за гіпотезою
де Бройля, що стала переконливою реальністю, будучи частинками, мають хвильові
властивості. Формула для довжини хвилі де Бройля lD, як хвильового параметра, включає в
себе також корпускулярний параметр - імпульс p = mu :

Квантова механіка з великою точністю описує рух мікрочастинок, зокрема стан
електронів в атомах, однак питання двоїстості їх природи - що це і частинки і хвилі
одночасно - важко дається для розуміння, оскільки таке трактування містить у собі
суперечність - частинка локалізована, а хвиля - явище просторове, що дуже важко узгодити.
Однак ця суперечність усувається, якщо рух мікрочастинки розглядати з точки зору
квантово-коливної природи матерії [1]. Прикладом поєднаності хвильових і корпускулярних
властивостей матерії є елементарна частинка світла - фотон.

Розгляд проблеми. В роботі [2]  показано,  що світло являє собою потік фотонів як
специфічних частинок, що перебувають в коливальному русі типу
енергія-маса-енергія-маса-... у відповідності з формулою DW=  c2×Dm. Тобто, фотон - це
частинка, в якій відбувається неперервний коливний процес еквівалентного переходу енергії
електричного і магнітного полів у масу і навпаки - маси в енергію фотона.  Причому,  маса
фотона тут динамічна (релятивістська), оскільки маси спокою фотон не має.

На рис. 1 схематично показані зміни напруженостей електричного Е і магнітного Н
полів електромагнітної хвилі  (графік а) і відповідні зміни маси m (графік б).

За аналогією до світла “хвилю де Бройля” також можна розглядати як рух частинки, що
перебуває у коливному стані, який являє собою процес безперервного переходу маси
частинки в енергію і навпаки. Однак при цьому важливо зазначити, що як і у випадку з
фотоном,  у якого змінюється вся маса,  тут перетворення відбуваються лише з динамічною
складовою маси (рис. 2).

.λ
p
h

D =
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Рис. 1 (а  і  б)

Рис. 2

Коливний процес виникає при прискоренні мікрочастинки, коли зростає її енергія і,
відповідно, маса: DW= c2×Dm.  А так як зміна маси має коливний характер, то цей коливний
процес при русі частинки описується хвильовим рівнянням. Таким є рівняння Шредінгера.
Розв’язок рівняння Шредінгера дає можливість знайти деяку хвильову функцію y, квадрат
модуля якої визначає імовірність знайти частинку в тому чи іншому місці або стані. Логічно,
що імовірність знайти частинку має бути більшою там, де маса частинки в процесі коливання
є більшою.

З точки зору «хвильових властивостей» мікрочастинок, можна тлумачити також
співвідношення невизначеностей Гейзенберга, яке є важливим принципом квантової
механіки. Сіввідношення невизначеностей означає неможливість одночасного точного
знання імпульса частинки і її координати, тобто існування невизначеності Dх і Dрх :

DрхDх ³ ħ.

Така невизначеність випливає із самого стану мікрочастинки.
Оскільки мікрочастинка перебуває в коливному стані, при якому неперервно

змінюється її маса, то відповідно змінюється також імпульс частинки. Імпульс частинки
виражається як масою спокою mo , так і змінною складовою Dm. Будемо вважати, що зміна
імпульсу відбувається за гармонічним законом (рис. 3).

m
0

x0

m

x0

m
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Рис. 3

В даному випадку ми розглядаємо невизначеність складової імпульса рх . Однак імпульс
частинки орієнтований довільно і ми не знаємо його орієнтації, тому змушені невизначеність
Dрх прийняти рівною величині імпульсу р :

Dрх = р.                                                   (1)

Проте брати Dрх = р не зовсім коректно, оскільки вектор орієнтований довільно і
статистично 1/3 випадків довільних орієнтацій припадає на напрямок х. Тому замість

рівняння (1) можемо записати, що
Dрх = р/3. (2)

Невизначеність положення частинки також має цілком виразний фізичний характер.
Дійсно, оскільки при русі частинки відбувається коливання маси (а саме масою визначається
наявність самої частинки, тобто її речовинність), то ця змінна маса роззосереджена на
довжині „хвилі" і характер зміни маси цілком визначається половиною довжини хвилі де
Бройля (рис. 4). Тому можемо прийняти, що

 Перемноживши відповідно ліві і праві частини рівнянь (2)  і  (3), отримуємо:

Оскільки довжина хвилі де Бройля lD  = h/p ,  торівняння (4) матиме вигляд:
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Рис. 4

.
Таким чином, виходячи із звичайних фізичних уявлень, в рамках квантово-коливної

теорії матерії приходимо до висновку, що одночасне точне знання координати і імпульсу
мікрочастинки обмежується співвідношенням (5). Тому співвідношення невизначеностей
Гейзенберга в його традиційному вигляді може бути записане:

Dрх×Dх ³ ħ.

Співвідношення невизначеностей стали темою філософських дискусій і мали різне
тлумачення. Одним із таких тлумачень є те, що мікрочастинки ніби мають в кожний даний
момент певні координати і імпульси, але співвідношення невизначеностей “забороняють”
нам їх узнавати, тобто встановлюють межу пізнання.

Згідно з іншим тлумаченням, зміст співвідношення невизначеностей не в тому, що
вони обмежують можливість узнавати точно координати і імпульси (чи інші величини), а в
тому, що у мікрочастинок цих точних одночасних значень просто немає. Таким чином,
співвідношення невизначеностей обмежують застосування до мікрочастинок понять
класичної механіки. Сам Гейзенберг у 1927 р. дійшов висновку, що квантова механіка робить
неспроможним закон причинності, який вимагає, щоб на основі точного знання стану
системи в даний момент часу, можна було б передбачити стан для будь-якого майбутнього
моменту, що цілком можливо в класичній механіці і неможливе в квантовій механіці,
оскільки точне знання початкових значень px і  х для мікрочастинок неможливе.

Розгляд цієї проблеми з точки зору квантово-коливної теорії матерії дає можливість
зрозуміти фізичні процеси, які відбуваються з частинкою в області мікросвіту, де
проявляються інші форми руху матерії і які неявно описує квантова механіка.

Висновки. Квантова механіка описує рух мікрочастинок, розглядаючи його як
хвильовий процес, у зв’язку з чим виникають суперечності і труднощі в розумінні фізичного
змісту такого важливого принципу як співвідношення невизначеностей Гейзенберга. З точки
зору квантово-коливної природи матерії співвідношення невизначеностей Гейзенберга
набуває конкретного фізичного змісту: точне визначення координати мікрочастинки з точки
зору квантової механіки неможливе тому,  що воно пов’язане з динамічною
(релятивістською) складовою маси частинки, яка перебуває в коливальному стані і її маса
роззосереджена в часі і просторі.
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МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИГНАЛІВ
В УМОВАХ АПРІОРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

В даній статті досліджуються проблеми  оброки сигналу, проведено аналіз методів статистичної
обробки та представлено рішення задачі виявлення сигналів в умовах апріорної невизначеності, розроблено
алгоритм виявлення сигналів на фоні завад.

Сучасні системи зв’язку, які використовуються в різнорідних телекомунікаційних
мережах за своїми функціями і структурою відносяться до класу великих систем,
потребують швидкої цифровізації. Такі системи, мають свої особливості:

 − кожна є упорядкованою певним чином, множина взаємозалежних між собою
елементів, що становлять єдине ціле, причому внаслідок об’єднання її складових (елементів)
або розчленування на групи та підсистеми утворюються сукупності, котрі у процесі
функціонування телекомунікаційних систем (ТС) мають власне цільове завдання;

 − єдність мети функціонування для всієї системи;
 − ієрархічну структуру зв’язків підсистем;
 − складність поведінки системи, зумовлену характером випадкових зовнішніх впливів;
 − стійкість щодо зовнішніх завад [1].
Якщо перші три особливості є спільними для всіх типів систем,  то дві останні

(випадковий характер зовнішніх впливів і стійкість щодо них) характеризують широкий клас
систем проблемно-орієнтованого типу, використовуваних для обробки сигналів управління.
Тому на практиці традиційні методи оптимального прийому для ТС неприйнятні.

Щоб ефективно застосувати критерій В. А. Котельникова, необхідно мати інформацію
про апріорний розподіл ймовірностей. Коли такий розподіл невідомий - доцільно
використовувати непараметричні методи. Якщо зміни умов функціонування достатньо
плинні і прогнозовані, то вдаються до адаптивних методів в умовах непередбачених ситуацій
– методи обробки сигналу мають бути інваріантними [2].

Адаптивні методи застосовується тоді, коли невідома невелика кількість параметрів
сигналів і завад, у разі ж великої кількості – адаптація неефективна. Надання інваріантних
властивостей непараметричним процедурам досягається загальним технічним прийомом: на
початковому етапі обробки надмірність вхідної інформації скорочується редукцією
спостереження вибіркових даних, які чутливі до величин, розподіл яких є інваріантним щодо
розподілу вхідних даних [3].

Найбільш широким спектром інваріантних властивостей володіє процедура
ранжування вхідних відліків, яка перетворює їх на послідовність цілих чисел – рангів,
залежних від відносного рівня даного відліку серед спостережуваної множини. Ранги
володіють багатьма властивостями, а теорія рангових процедур значно ефективніша ніж
непараметричні методи для практичного застосування.

Тому дослідження прикладних аспектів рангової обробки інформації на вхідних
каналах телекомунікаційних систем є однією з найактуальніших задач.

В даній статті досліджуються проблеми на різних етапах оброки виявлення сигналу на
фоні завад, проведено аналіз методів статистичної обробки та представлено рішення задач
виявлення сигналів в умовах апріорної невизначеності, розроблено алгоритм виявлення
сигналів на фоні завад.
Для успішного функціонування ТС необхідно забезпечити, насамперед, якісний контроль
параметрів мережних елементів. Отже, фактично, доводиться розв’язувати задачу в умовах
апріорної невизначеності.
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Згідно зі статистичним трактуванням задачі виявлення вхідних даних, які надходять на
виявник, розглядатимемо як масив вибіркових значень X, що має визначений розподіл
імовірностей. Випадковість масиву Х зумовлена впливом випадкових завад, а також
недосконалістю технічних засобів (похибками вимірювань або перетворень фізичних
величин, шумами приймально-підсилюючих пристроїв та ін.) На підставі апріорних
відомостей про властивості масиву вибіркових значень Х як за відсутності, так і за наявності
сигналу, формулюються відповідно досліджувальна та альтернативна статистичні гіпотези
(тобто деякі припущення про види розподілів ймовірностей X).
У залежності від ступеня конкретизації цих припущень і прийнятого критерію якості
вибираються тестова статистика V(X), тобто деякий функціонал від вхідних даних, і порогова
константа П. Рішення приймається шляхом порівняння значення V(X), отриманого за даними
конкретної реалізації масиву X з пороговою константою П. Якщо ( ) ПXV ³ , то приймається
рішення на користь альтернативної гіпотези, тобто про наявність сигналу, у протилежному
випадку – на користь припущеної гіпотези – про відсутність сигналу. Таким чином, виявник
повинен містити обчислювач тестової статистики V(X) і пороговий пристрій.
Результат роботи визначника можна розглядати як оцінку n – формального параметра
ситуації ν, який дорівнює 0 при відсутності сигналу, і рівного 1 – при його наявності. Через
присутність випадкових завад значення параметра n  не завжди співпадає з дійсним
значенням ν, а лише з деякою ймовірністю, яка при n =1  і ν =1 називається ймовірністю
правильного визначення D, а при n =1 і ν =0 – ймовірністю хибної тривоги а. Параметри D і
а характеризують якість роботи визначника, яка тим вища, чим менше значення а і більше D.
Як відомо, оптимальний демодулятор за критерієм Неймана-Пірсона максимізує ймовірність
правильного прийому D, коли задано ймовірність хибної тривоги а. Значення D та а
залежить від виду статистики V(x). Можливість оптимального вибору V(x) визначається
повнотою і достовірністю апріорної інформації про властивості розподілів масиву
вибіркових значень Х.
Залежно від ступеня деталізації цих повідомлень використовують наступні методи
статистичної обробки [4].
Оптимальні методи. Оптимальні (класичні) методи використовують за умови, коли відомі
функціональний вид розподілу вибіркових значень і всі його параметри. У цьому випадку
найвища якість визначення за відомим критерієм Неймана – Пірсона, який забезпечує
фунціонал відношення правдоподібності:

,
)0/(
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=n
=n

=a=
xf
xfxxV (1)

де )/( nxf - спільний розподіл ймовірностей масиву вибіркових значень в              ситуації
n .
Тоді порогова константа П обчислюється як розв’язок рівняння

,1)0/( aP -==nPl (2)

де )/( nPlP - інтегральна функція розподілу статистики (1).
Адаптивні методи. Адаптивні методи використовують, якщо розподіл вхідних даних
відомий з точністю до масиву невідомих параметрів δ. У цьому випадку оптимізація V(x) за
класичними критеріями неможлива. Потрібно звертатись до використання некласичних
методів оптимізації, побудованих на принципах незміщеності, інваріантності подібності
тощо. Використовують також некласичні критерії якості. Але незалежно від прийнятого
методу загальний результат такий: у відношення правдоподібності, обчислене при відомому
масиві параметрів δ, підставляємо оптимальну оцінку d , здобуту або безпосередньо за
масивом Х, або за спеціальним масивом Y. Таким чином, ця група методів відрізняється від



142

попередньої введенням до складу визначника блока адаптації, який оцінює невідомі
параметри сигналу і завади.
Непараметричні методи. Непараметричні методи використовують, коли функціональний
вид розподілу вхідних даних невідомий, а задано - лише загальні відмінності між ситуаціями
наявності і відсутності сигналу.
Нехай масив вибіркових значень Х складається з n-елементів }...,,{ 1 nxx . У багатьох випадках
спільний n-мірний розподіл ймовірностей вибірок )/...,,( 1 nnxxf має властивість
інваріантності до перестановок аргументів, тобто:

),/...,,()/...,,( 11 nn knkn xxfxxf = (3)

де },...,{ 1 nkk - довільна перестановка цілих чисел від 1 до n. Умова (3) в окремих випадках
виконується, якщо

),/()/...,,(
1
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i
n xfxxf P

=

= (4)

тобто вибірки }...,,{ 1 nxx  статистично незалежні і мають однаковий одномірний розподіл
)/( nxf . Якщо умови (3) і (4) виконуються для 0=n  і не виконуються для n =1, то задачу

визначення сигналу можна сформулювати як перевірку виконання вказаних нерівностей.
Конкретний вид розподілу при цьому знати не обов’язково [5].
Інформативним параметром розподілу, який не залежить від його конкретного виду, може
бути властивість симетрії:

)0/()0/( =n-==n xfxf , (5)

на противагу альтернативній гіпотезі про те, що розподіл несиметричний.
Існування відмінності між розподілами масиву Х у ситуаціях ν =  0  і ν =1  можна
сформулювати як гіпотезу зсуву розподілу вправо:

),0/()1/( =n£=n xFxF (6)

де F - одномірна інтегральна функція розподілу вибірок }...,,{ 1 nxx . Тоді

dyyfxF
x

ò
¥-

n=n )/()/( . (7)

Фактично нерівність (6) означає, що за наявності сигналу вибіркові значення фізичних
величин у середньому більші, ніж за його відсутності. Можливий також зсув розподілу вліво,
якому відповідає нерівність, протилежна виразу (6). У цьому разі сигнальні вибірки будуть у
середньому менші за величиною, ніж завадові. Окремим випадком гіпотези зсуву є гіпотеза
зсуву середнього значення:

),()/( na-=n xfxf (8)

де а – деяка константа.
Дослідження показують, що апріорна інформація, яка використовується під час синтезу
непараметричних виявлень – має швидше якісний, ніж кількісний характер. Непараметричні
методи обробки відрізняються від класичних і адаптивних. Відмінність від останніх полягає
в тому, що в непараметричних методах головний акцент ставиться не на оптимізації
характеристик системи, а на забезпеченні їх нечутливості до умов функціонування. Тому,
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непараметричними вважають системи визначення сигналів, рівень 0a  хибних тривог яких

інваріантний щодо функціонального виду розподілу завади. Оскільки рівень 0a  однозначно
визначається функцією розподілу тестової статистики, то звідси випливають дві вимоги до
V(x): по-перше, її розподіл за відсутності сигналу має бути точно відомим і незмінним, яким
би не був розподіл завади на вході системи; по-друге – у разі появи сигналу інваріантність
розподілу V(x) має порушуватись, щоб зберігалась можливість розпізнавання ситуацій =n 0
і 1=n . Синтез непараметричних процедур обробки сигналів проводиться переважно
евристичними методами [5].
Деякі закономірності цих методів: практично всі непараметричні визначники містять як
складовий елемент пристрої, що виконують деяке інваріантне перетворення S масиву
вибіркових значень Х. У результаті цього перетворення утворюється новий масив Z=SX,
розподіл елементів якого при відсутності сигналу ( 0=n ) точно відомий.
Перетворення S, яке вибирається евристично, дає змогу звести задачу визначення сигналу на
фоні завад з невідомим розподілом до задачі перевірки простої гіпотези відносно розподілу
масиву Z. Відповідно і синтез непараметричних визначників виконують в два етапи: на
першому вибирають вид інваріантного перетворення S, на другому – спосіб обробки
перетворюваних даних.
Одним із найпростіших прикладів перетворення є жорстке обмеження:
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x
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Якщо гіпотеза симетрії (5) правильна, то неважко переконатись, що поява одиниць і нулів на
виході обмежувача (9) рівноймовірна.

2/1)0/0()0/1( ==n===n= ii zPzP . (10)
Отже, вираз (9) переводить масив з довільним симетричним, відносно нульового рівня
розподілом, до нового масиву. З появою сигналу симетрія розподілу порушується (що
особливо важливо). Тоді задачу виявлення можна звести до перевірки простої гіпотези (10)
щодо альтернативної гіпотези 2/1)1/1( >=n=izP .

Рішенням такої задачі є критерій знаків, який передбачає додавання знаків елементів
вибірки

å
=

=
n

i ixxV
1

)sgn()( (11)

і аналіз накопиченого значення з порогом. Статистика (11) - це кількість переваг в серії n
незалежних досліджень, тобто підпорядковується біноміальному розподілу, причому n  за
відсутності сигналу ймовірність переваги дорівнює 1/2, а за його наявності перевищує 1/2.
Отже, вираз (11) задовольняє дві вище наведені умови: при 0=n  її розподіл точно відомий і
незмінний, яким би не був вихідний симетричний розподіл )0/( =nxf ,  а при 1=n
розподіл статистики чутливий до наявності сигналу.
Окрім жорсткого обмеження, відомі також наступні види перетворень.
Перестановка елементів вибірки. Якщо справедлива гіпотеза випадковості (3), то всі
перестановки елементів вибірки рівноймовірні незалежно від виду їх розподілу.
Порядкові статистики. Вихідна вибірка }{ nxx ...,,1  упорядковується за величиною і

організується в так званий варіаційний ряд, в якому )1(x - найменший елемент вибірки,
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)2(x - другий за абсолютною величиною елемент; )(Rx - R-й за абсолютною величиною

елемент; )(nx - максимальний елемент, тобто:

)()()2()1( ...... nR xxxx <<< . (12)

Випадкова величина )(Rx  називається R-ою порядковою статистикою. Її інваріантна

властивість полягає в тому, що із збільшенням обсягу вибірки значення )(Rx  збігається за
ймовірністю з квантованим рівнем R/(n+1)  незалежно від виду розподілу вихідної вибірки
(якщо лише для нього виконується рівність (4)).
Ранги. Рангом і-го елемента ix  масиву вибіркових значень X  вважається  порядковий
номер iR  цього елемента в варіаційному ряді, тобто:

)( iR
i xx = . (13)

Як відомо, формально процедуру обчислення рангу можна представити у вигляді:

å
=

-=
n

k kxixiR
1

)sgn( . (14)

Сукупність рангів }{ nRR ...,,1  усіх елементів вибірки }{ nxx ...,,1  утворює деяку
перестановку чисел від 1 до n. Згідно гіпотези випадковості (14) усі такі перестановки
рівноймовірні. Отже, незалежно від конкретного закону розподілу вихідної вибірки

}{ nxx ...,,1  спільний розподіл рангів }{ nRR ,...,1  є рівномірним:

!
1)...,,( 1 n

RRP n = . (15)

Представлений алгоритм виявлення сигналу на фоні завад (рис. 1) ілюструє порівняння
параметричного і непараметричного методів підходу до прийому сигналів.

Аналіз методів виявлення сигналу показує, що наведений перелік інваріантних
перетворень не є, безумовно, вичерпним, але він підтверджує неоднозначність вибору
перетворень масиву S. Критерієм вибору є не тільки дослідження заданих інваріантних
властивостей рівня неправдоподібних тривог до виду розподілу, але і максимально можливе
зберігання інформації про сигнал, що дає змогу його виявити [1, 6].

В статті досліджуються методи шляхів забезпечення ефективного виявлення сигналу,
проведено глибокий аналіз специфічних особливостей сигналів і завад. Розроблено алгоритм
оптимального прийому багатопозиційних сигналів на фоні завад за допомогою рангових
методів в умовах апріорної невизначеності.

Представлені дослідження, розроблені методики охоплюють новітні технологічні
рішення, дозволяють здійснювати з більшою вірогідністю цифрову передачу інформації
високоефективними системами зв’язку і доцільні до впровадження на сучасних комплексах
та системах зв’язку.
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРАТОРА БЕЗПЕКИ:
СТРУКТУРА, ЗАДАЧІ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

У статті розглядається нове вирішення задачі підвищення ефективності роботи адміністратора
безпеки інформаційної системи при централізованій обробці подій в умовах часових обмежень щодо виявлення
і ідентифікації інцидентів інформаційної безпеки. Наведений опис структури запропонованої системи,
постановки та шляхи вирішення часткових задач по розробці основних алгоритмів системи та оцінці
ефективності.

Згідно ISO/IEC 27001:2005 Information security management system. Requirements
розробка і впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) передбачає
реалізацію процесів управління: ризиками, інцидентами, ресурсами, модернізацією та
аудитом інформаційної безпеки [1–2]. У ідеалізованому вигляді якісне організаційно-
технічне забезпечення виконання процесів СУІБ передбачає гарантію певного рівня безпеки
на всіх етапах життєвого циклу інформаційної системи (ІС) організації (установи, фірми,
підприємства і т. ін.). На практиці, при експлуатації ІС спостерігається нескінченна множина
ситуацій, з якої, як правило, певна підмножина негативно впливає на безпеку інформації, що
в ній циркулює. Незважаючи на те, що деяка частина небезпечних ситуацій ІС може бути
нам відома з досвіду та розміщена у базах мережних екранів, систем виявлення атак,
антивірусних програм і т. ін., завжди залишається невизначеність наслідків ситуацій, що
зустрічаються вперше. Це пов’язано зі складністю: ІС, середовища діяльності організації, а
також, найбільш суттєво, є наслідком цілеспрямованої діяльності конкурентів, зловмисників,
які мають за мету нанесення матеріальної шкоди шляхом переведення ІС у небезпечний стан.

На даному етапі розвитку науково-практичних досліджень у цій галузі, усунення
невизначеності нових ситуацій  та прийняття своєчасних і правильних рішень є
прерогативою людини. Розглянемо організацію процесу управління інцидентами щодо участі
особи, яка приймає рішення (ОПР). Згідно ISO/IEC TR 18044 Information security incident
management участь ОПР передбачена при: виявленні і ідентифікації інциденту;
попередньому аналізі; початковому і наступному реагуванні на інцидент  [3–5]. Інцидент
інформаційної безпеки (далі – інцидент) – одинична подія або низка небажаних,
непередбачених подій інформаційної безпеки, внаслідок яких існує велика імовірність
компрометації бізнес-інформації. Під подією інформаційної безпеки (далі – подія)
розуміється будь-який ідентифікований стан ІС, який вказує на можливе порушення
політики інформаційної безпеки або раніше невідома ситуація, що є суттєвою для безпеки.
При цьому описом ситуації (відомої або нової) є сукупність поточних значень множини
параметрів всіх подій, що спостерігаються. Під поняттям „бізнес-інформація” розглядається
сукупність відомостей, що циркулює в ІС при реалізації бізнес-процесу організації з метою
отримання матеріальної вигоди. Бізнес-процес, як об’єкт матеріального світу, має початок,
кінець та тривалість.

Процес прийняття рішення (ПР) складається з послідовного виконання ОПР
(адміністратор безпеки ІС): інформаційної підготовки, вибору і реалізації рішення [6]. У ході
інформаційної  підготовки ОПР здійснює  аналіз подій в ІС; визначає взаємозв’язок подій,
подій і активів ІС; попередньо класифікує  інцидент. Сукупність цих операцій складає  етап
виявлення і ідентифікації інциденту. Вибір рішення здійснюється після виконання операцій
уточнення деталей інциденту (збирання додаткової інформації) і ідентифікації його типу. За
результатами ідентифікації типу інциденту здійснюється  вибір  типового автоматизованого
сценарію його усунення тобто реалізація рішення. Останнє розглядається як початкове
реагування на інцидент (рис. 1). Особливістю процесу ПР є часове обмеження, яке вимірне з
тривалістю бізнес-процесу.

Виходячи з викладеного, пропонується поняття – задача виявлення і ідентифікації
інциденту (далі – задача), в основу якої покладений процес ПР, тобто діяльність ОПР щодо
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виявлення і ідентифікація інциденту (рис. 1). Визначимо основні часові показники задачі:
itіп  – час інформаційної підготовки рішення i -ї задачі, itріш – тривалість  вибору і реалізації

рішення i -ї задачі, ii
a tti рішіп +=t  –  тривалість рішення i -ї задачі, Ni ,1= , де N –

кількість задач, що виникають перед ОПР за обмежений інтервал часу його діяльності tD .

it іп
itріш

ii
a tti рішіп +=t

t

При виникненні N  задач  за tD  необхідним є дотримання умови: d
ia T

i
<t , де d

iT  –

директивний час рішення задачі. Все це визначає загальні вихідні дані для організації ПР при
вирішенні даного класу задач: min®t

ia , допQQi ³  ,  де iQ –  якість рішення i -ї

задачі; допQ  – допустима якість рішення, Ni ,1= . Фізичний зміст показника iQ полягає у
організації такого рішення задач, що дозволить забезпечити найбільшу величину запобігання
шкоди бізнес-процесу організації за рахунок своєчасного та правильного виявлення і
ідентифікації інцидентів. Інтегральним показником ефективності роботи ОПР з
інтерактивними системами є tq PPP ×= , де tq PP , – відповідно імовірність якісного і

своєчасного рішення  за умови незалежності показників qP  і tP ,  що на практиці не

забезпечується [6].
Аналіз показав, що вирішення ОПР N задач за tD  відповідає умовам операторської

діяльності. На підставі цього, показник запобігання шкоди H  дорівнює зваженій імовірності
своєчасного і правильного рішення задач виявлення і ідентифікації інцидентів, які
виникають перед ОПР в процесі управління інцидентами за фіксований час з урахуванням їх
важливості та середнього часу рішення задачі:

å
=

<t×=D
N

i

d
iaii TPUtH i

1
)()( , (1)

ii
a tti рішіп +=t  ,

де iU  – важливість i -ї задачі, ( )d
iiai TP <t  – імовірність правильного рішення i -ї задачі за

директивний час d
iT , iat  – середній час рішення задачі, Ni ,1= .

Як правило, сумарна величина матеріальних збитків стає очевидною лише при
детальному розслідуванні інциденту і оцінки того, як вони вплинули на бізнес-процес
організації.  Внаслідок важкої формалізації всіх критеріїв такої оцінки,  а також при
допущенні, що шкода від інциденту вимірна з важливістю задачі iU щодо його виявлення і
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ідентифікації пропонується експертна оцінка важливості задач за методом рангових оцінок
[6–8].

При сталих значеннях iU  забезпечення найбільшої величини H залежить від величини

( )d
iiai TP <t  і викликає необхідність вирішення низки науково-практичних задач щодо

впровадження технічного забезпечення діяльності ОПР при вирішенні N  задач за tD .
Одним з можливих шляхів підвищення величини запобігання шкоди (ефективності

роботи ОПР при вирішенні задач виявлення і ідентифікації інцидентів) є впровадження
інформаційної підтримки. У [9–10] зазначено, що інформаційна підтримка охоплює
сукупність методів і алгоритмів автоматизації: ідентифікації поточних ситуацій; складання
раціонального плану рішення ОПР задач;  ергономічного проектування і т.  ін.  Все це
дозволяє скоротити тривалість етапу інформаційної підготовки, що складає 30–60%
загального часу ПР, та підвищити якість рішень за рахунок ергономічного проектування
інформаційної моделі ПР.

Розглянемо зміст і послідовність виконання операцій типового алгоритму діяльності
ОПР при виявленні і ідентифікації інциденту. Послідовність виконання операцій утворює
узагальнений орієнтований граф >=< DOG , , де },,,,{ 1 ni OOOO KK=  – множина
вершин-операцій алгоритму, },,,,,,{ 11 ><><><= nnji OOOOOOD KK  – множина

спрямованих дуг-переходів між операціями, що зв’язує вершини iO  і jO ,

>=< jiij OOD , , nji ,1, = , ji ¹ (рис. 2).

Аналіз показав, що є неможливим впровадження методів і алгоритмів інформаційної
підтримки для автоматизації однієї або декількох операцій типового алгоритму. Технічне
забезпечення діяльності ОПР повинно бути комплексним, внаслідок складної взаємодії і
взаємного впливу операцій алгоритму.

Необхідно знайти такий варіант 0W  взаємодії алгоритмів інформаційної підтримки
ОПР, щоб величина показника запобігання шкоди  була б максимальною:

HW maxarg0 = ,  (2)

при обмеженні: 0іп Tt i £ ,

де WW Î0 , W – множина варіантів реалізації алгоритмів інформаційної підтримки, 0T –
допустимий час інформаційної підготовки рішення задачі.

Технологічною основою діяльності ОПР є система централізованої обробки подій
(ЦОП). Вона призначена для централізованого збору, обробки, узагальнення відомостей про
події в ІС та ідентифікації, на підставі оброблених даних про події, інцидентів інформаційної
безпеки з наступним інформуванням ОПР про результат аналізу поточної ситуації в ІС
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(рис. 3). Функціонування ЦОП розглядається як сукупність етапів перетворення вихідних
даних про події: нормалізація – приведення даних про події від різних джерел (мережні
екрани, системи виявлення атак, системи аутентифікації і т. ін) до єдиного формату;
фільтрація – відбір даних за визначеними критеріями; агрегація – підрахунок частоти подій
або їх ознак, що відібрані на етапі фільтрації; кореляція – встановлення співвідношень між
подіями, ознаками подій, частотою і т. ін.; пріоритезація – визначення послідовності
надання ОПР інформації про події (інциденти); візуалізація – формування інформаційної
моделі ПР [2–3].

Порівняльний аналіз дозволив визначити низку особливостей, які дозволяють
визначити зміст науково-практичних задач щодо впровадження інформаційної підтримки
ОПР при використанні  сучасних систем ЦОП:

– кореляція подій безпеки базуються на технологіях аналізу сигнатур, аномальної
активності або їх комбінації; широко використовується аналіз подій на основі експертних
знань;

– пріоритезація надання даних про події (інциденти) здійснюється переважно з
урахуванням важливості об’єктів від яких вони надійшли;  часові обмеження на ПР при
цьому не враховуються;

– при візуалізації інформації (рис. 4) про поточні події (інциденти) використовуються

екранні форми, що відображають логічну структуру, об’єкти, фізичну топологію
інформаційної інфраструктури організації; відомості про події (інциденти) надаються
оператору системи ЦОП формулярним способом; інформативна цінність інформаційної
моделі полягає у представленні наочності розповсюдження, розвитку атаки.
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Таким чином, для впровадження інформаційної підтримки ОПР при централізованій
обробці подій пропонуються наступні алгоритми автоматизації: ідентифікації інциденту
безпеки на основі експертних знань; формування раціонального плану дій ОПР при
масовому виникненні задач; синтезу інформаційної моделі ПР. Розроблені алгоритми
складають математичне забезпечення функціонування відповідних блоків системи
(підсистеми) інформаційної підтримки ОПР у складі системи ЦОП (рис. 5).

Ідентифікація інциденту безпеки на основі експертних знань. Дано:
},,,,{ 1 ni xxxX KK=  –  множина  параметрів поточної ситуації  ІС.  Змінна Xxi Î

виражає  відносну частоту
b
a

= i
if  реєстрації  події iC  в обмеженому масиві бази даних

системи інформаційної підтримки, де ia  –  число подій CCi Î , b – загальне число подій,
C  – множина подій. Експертним шляхом визначається змістовний опис  інциденту Dd j Î ,

який дорівнює значенню результативної змінної y  для фіксованого вектора значень

параметрів ),,,,( ***
1

*
ni xxxX KK= , ni ,1= , mj ,1= .

Необхідно знайти відображення фіксованого вектора ),,,,( ***
1

*
ni xxxX KK=

значень на значення змінної y :

( ) ),,,,(,,,, 1
***

1
*

mijni dddDdyxxxX KKKK =Î=®= . (3)

Рішенням задачі є алгоритм ідентифікації інциденту безпеки Ddy j Î= на основі

експертних знань для фіксованого вектора значень опису поточної ситуації ІС

),,,,( ***
1

*
ni xxxX KK=  у постановці (3). Ідентифікація інциденту на основі

експертних знань належить до задачі  нечіткої ідентифікації об’єкта, що вирішена А.П.
Ротштейном [6, 11]. Множина  параметрів опису інциденту отримана за результатами
нормалізації, фільтрації, агрегації вихідних даних від різних джерел системи ЦОС.
Експертна інформація про події після агрегації задається шкалою (рис. 6) відносної частоти
Д.А. Поспелова [12–13] з використанням трикутних функцій приналежності (4).

Формування раціонального плану дій ОПР при масовому виникненні задач. Припустимо,
що на деякому інтервалі часу tD  було ідентифіковано декілька подій, відомості про які,
повинні бути надані ОПР у вигляді формулярів (рис. 4). Отримання кожного формуляра
ініціює початок рішення задачі, важливість якої буде визначатися об’єктом-джерелом
інфраструктури ІС, а тривалість аналізу формуляра дорівнює часу інформаційної підготовки
рішення. Таким чином, планування порядку відображення формулярів дозволяє задати
послідовність рішення задач (дій) ОПР.

Дано: w  – множина формулярів,  призначених для відображення  ОПР за tD . Для
кожного формуляра відомо: важливість s -го формуляра sV ; середній час

sat аналізу

формуляра s -го типу; директивний  час d
sT аналізу формуляра s -го типу, ws ,1= .
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У випадку перевищення директивного часу аналізу формуляра s - го типу має місце
функція штрафу ( )tsh ,

де: ( )
ïî

ï
í
ì >

=h
випадку.мупротилежноу,0

,якщо, d
sas

s
TtV

t s                     (5)

Необхідно знайти таку перестановку P  послідовності відображення формулярів
( ) sp =P , при якій s -й формуляр буде відображений p -м за рахунком, щоб сумарна

функція  штрафу була мінімальною:

( )å
=

®h
w

s
s t

1
min .        (6)

Рішенням задачі є алгоритм формування раціонального плану відображення
формулярів у постановці (5–6). Для рішення задачі використовується алгоритм складання
оптимального розкладу Сахні-Горвіца, детальний опис якого наведений у [14].

Синтез інформаційної моделі ПР. Інформаційна модель ПР є головним елементом
організації раціональної взаємодії ОПР з системою ЦОС. Структура, склад та об’єм
інформаційної моделі (ІМ) значною мірою впливає на якість інформаційної підготовки
рішення. При цьому повинні бути враховані ергономічні вимоги до формулярного способу
відображення інформації [9].

Дано: GgÎ  – множина можливих варіантів структури і параметрів ІМ ПР.
Необхідно знайти сукупність параметрів Gg Î0  ІМ ПР,  що дозволить забезпечити

оптимальне значення показника якості P  діяльності ОПР: ( )gPg optarg0 = .
Синтез ІМ здійснюється у відповідності до класу задачі, що вирішує ОПР. Так, аналіз

показав необхідність використання 48 інформаційних елементів, які необхідно розподілити
між формулярами різних типів для відображення у складі ІМ (6  типів формулярів по 8
елементів у кожному). Рішення задачі синтезу ІМ здійснюється у два етапи: 1) відбір
інформаційних елементів з врахуванням інформаційної цінності для ПР; 2) компоновка
формулярів ІМ.

Відбір інформаційних елементів з врахуванням інформаційної цінності для ПР. Дано:
},,,,{ 1 ni SSSS KK=  – множина задач. Для кожної задачі SSi Î  відомо:
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інтенсивність виникнення lÎli ; важливість UUi Î , де },,,,{ 1 ni lll=l KK  і
},,,,{ 1 ni UUUU KK= – множина значень  інтенсивності і важливості S  задач

відповідно, ni ,1= . Рішення S  задач здійснюється на підставі алгоритму (рис. 2), що
дозволяє визначити множину  інформаційних  елементів },,,,{ 1 mj YYYY KK= , які

використовує ОПР. Для кожного j -го інформаційного елементу відома інформативна

цінність i
Yji dÎd   для рішення i -ї задачі, де },,,,{ 1111

1
mjY ddd=d KK , K ,

},,,,{ 1 mijii
i
Y ddd=d KK , K , },,,,{ 1 mnjnn

n
Y ddd=d KK  – множина значень

інформативної цінності  елементів для SSi Î задачі, ni ,1= , mj ,1= .

Необхідно знайти множину *Y найбільш цінних в інформативному плані
інформаційних елементів таким чином, щоб:

max
1 1

®qå å
= =

n

i
j

m

j
ij X ,                    (7)

0
1

LXl j
m

j
j £å

=
,               (8)

де jiiiij U dl=q , å
=

=
K

k
kLL

1
0 , 6=K ,               (9)

î
í
ì

=
випадку,мупротилежноу0,

ня,відображендлявідібранийелементнийінформаційй-якщо1, j
X j

де jX  –  параметр відбору j -го інформаційного елемента; ijq  –  показник цінності j -го

інформаційного елемента з врахуванням важливості і інтенсивності виникнення i -ї задачі;
jl – розмір j -го інформаційного елемента; kL  – допустимий розмір формуляра k -го типа,

Kk ,1= ; K – загальна  кількість типів формулярів згідно ергономічних вимог.
Рішенням задачі є алгоритм відбору інформаційних елементів Y  з врахуванням

інформаційної цінності для ПР в постановці (7–9). Відбір інформаційних елементів
розглядається як задача про рюкзак [9].

Компоновка формулярів ІМ. Дано: },,,,{ 1 mj YYYY KK=  – множина

інформаційних елементів відібраних для відображення на попередньому етапі. Елементи Y
підлягають розподілу між K  формулярами ІМ. При цьому будь-який j -й інформаційний

елемент може входити до складу тільки одного формуляру k -го типу, *YYY j ´Î , де *Y –

множина вже розподілених елементів, mj ,1= , Kk ,1= . Для YY j Î  відомо:

алгоритмічна зв’язність jta  з t -м елементом;  розмір jl , },1{ , mYY tj == , Æ=tj YY I ,

mtj ,1, = , tj ¹ . Алгоритмічна зв’язність інформаційних елементів jta  визначається

відносною частотою аналізу оператором j -го та t -го елемента при виконанні алгоритму
рішення задачі (рис. 2).

Необхідно знайти такий розподіл інформаційних елементів Y  між K  формулярами
ІМ, щоб алгоритмічна зв’язність між формулярами була б мінімальною:
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å å
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jkjt Za

1 1
min ,    (10)

,
1

kjk
m

j
j LZl £å

=
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å
=

=
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jkZ

1
1, Kk ,,2,1 K= ,     (12)

å
=

=
K

k
jkZ

1
8 , mj ,,2,1 K= ,     (13)

1,0=jkZ ,   (14)

î
í
ì

=
,випадкумупротилежноу,0

формуляру,му-належитьелементй-якщо,1 kj
Z jk

де jkZ  – параметр розподілу, kL – розмір формуляра k -го типу, 6=K .

Рішенням задачі є алгоритм компоновки формулярів ІМ, який дозволить отримати
підсумкову сукупність векторів розподілу інформаційних елементів між формулярами

1111
*
1 ,,,, mj ZZZZ KK= , KK , mkjkkk ZZZZ ,,,,1

* KK= , KK ,

mKjKKK ZZZZ ,,,,1
* KK= для забезпечення  мінімуму цільової функції (10)  при

відомих значеннях вхідних змінних jta , jl , kL  і обмеженнях (11–14), де вектор *
kZ

визначає набір інформаційних елементів з Y ,  що ввійшли до складу k - го формуляра,
mtj ,1, = , Kk ,1= . Компоновка формулярів ІМ інтерпретована як задача розрізання

кінцевого неорієнтованого зваженого графа >=<G EH , , де  множина вершин графа H
відповідає множині Y  та зважена розміром інформаційного елемента jl ,  а множина ребер

E – алгоритмічною зв’язністю інформаційних елементів jta . Для розрізання графа

використаний евристичний алгоритм розрізання міченої сітки на задане число зв’язних
підграфів з обмеженням на суму ваг вершин та мінімальною сумарною вагою розрізаних
ребер [15].

Рішення задачі за оцінкою ефективності системи інформаційної підтримки (рис. 5)
здійснюється на етапі проектування за алгоритмічним методом оцінки якості рішень на
основі нечіткого імовірнісного графа (НІГ) алгоритму діяльності ОПР при рішенні задачі [6,
16]. НІГ алгоритму >=< DOG ,  (рис. 2) утворюється при встановленні для кожної дуги

ijD  пари значень }~,~{ ijij tp ,  де ijij tp ~,~  – нечітке значення імовірності і часу переходу між

i -ю та j -ю вершиною алгоритму, що задається нечіткими числами експертних оцінок.
Функції приналежності нечітких чисел нормальні, трапецієвидні або трикутникові, а
представлення нечітких чисел по a  - рівням  дозволяє задавати оптимістичні і песимістичні
значення імовірності і часу. Використання експертної інформації (табл. 1) пов’язане з
відсутністю на етапі проектування достовірної статистичної інформації про організацію
діяльності ОПР з використанням запропонованої системи.
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Таблиця 1
до
впровадже
ння
системи

після
впровадже
ння
системи

№ Зміст операції

ijp ijt ijp ijt
1 Початок сеансу: авторизація, перевірка працездатності та

налагодження  індивідуальної  конфігурації  системи.
1 10 1 10

2 Контроль змісту інформаційної  моделі. 0.2 15 0.1 10
3 Сприйняття інформаційної  моделі, виявлення подій

безпеки, визначення поточної  задачі та взаємозв’язку
подій, перехід до формування інциденту.

0.8 58 0.9 40

4 Контроль оновлення змісту  інформаційної  моделі. 1 5 1 5
5 Формування опису інциденту. 1 62 1 62
6 Збирання і  деталізація додаткових даних про інцидент. 0.2 48 0.1 48
7 Попередня класифікація  інциденту, вибір та ініціалізація

сценарію автоматизованого реагування на інцидент.
0.8 54 0.9 54

8 Підготовка формалізованого звіту про інцидент. 0.5 61 0.5 61
9 Передача звіту або доповідь у групу реагування на

інциденти.
0.5 10 0.5 10

10 Контроль адміністратором тривалості сеансу роботи. 1 5 1 5

Методика оцінки ефективності ґрунтується на порівняльному аналізі імовірнісно-
часових характеристик алгоритму отриманих до і після впровадження системи інформаційної
підтримки: імовірність правильного рішення задачі; час рішення задачі; час інформаційної
підготовки рішення задачі; величина запобігання шкоди. Розрахунок імовірнісно-часових
характеристик алгоритму здійснюється шляхом укрупнення вихідного НІГ алгоритму до
еквівалентного графу, що складається з двох вершин і однієї дуги з використанням операцій
перетворення НІГ: об’єднання послідовних дуг; об’єднання паралельних дуг; видалення
дуги-петлі [6, 16]. Експертна інформація про вихідні характеристики НІГ алгоритму після
впровадження системи  отримана від адміністраторів безпеки ІС, яким було наочно,
обґрунтовано доведені зміни щодо: тривалості виконання окремих операцій інформаційної
підготовки рішення задачі; змісту інформаційної моделі ПР.

Таким чином,  діяльність адміністратора безпеки ІС організації (установи,  фірми,
підприємства і т. ін.) в процесі управління інцидентами пов’язана з необхідністю
багаторазового виконання типового алгоритму рішення задачі виявлення і ідентифікації
інциденту при обмеженні на тривалість ПР. Підвищення ефективності роботи адміністратора
безпеки ІС при використанні систем ЦОП може бути досягнуто за рахунок впровадження
системи (підсистеми) інформаційної підтримки у складі системи ЦОП. В основу роботи
функціональних блоків покладені алгоритми:

– ідентифікації інцидентів на основі експертних знань (кореляція);
– формування раціонального плану дій при масовому характері задач (пріоритезація);
– синтезу інформаційної моделі ПР (візуалізація).
Практична спрямованість вирішення часткових наукових задач дослідження

впроваджена у вигляді експериментальної програмної реалізації запропонованої системи
інформаційної підтримки адміністратора безпеки. Результати оцінки ефективності наведені у
табл. 2.
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Таблиця 2
Значення показників до і після впровадження

системи інформаційної підтримкиКритерії оцінки
до після

Ефект

Імовірність правильного
рішення задачі 0.79 0.95 16%

Час рішення задачі, с 249 226 12%
Час інформаційної
підготовки рішення
задачі, с

41% 33% 8%

Величина запобігання
шкоди 0.75 0.93 18%
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА

Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на
українській мові:

–актом експертизи (1 примірник);
–випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), в якій повинна бути обґрунтована

необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати;
–рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який

працює у даному напрямку досліджень;
–довідкою про автора (авторів);
–квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів

зовнішніх організацій).
Рукопис подається у двох видах: на дискеті (3,5”) і розпечатаний на лазерному принтері

(1 примірник), в текстовому редакторі — Microsoft Word-6 і вище.
Формат аркуша — А4 (210 ´ 297 мм).
Розмір полів:  зліва — 25 мм, справа — 15 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм.
Стиль - normal (звичайний), інтервал між рядками — 1.0, інтервальний відступ – 1 см.

Шрифт - Times New Roman № 12, з включенням переносів.
1.  Підготовка електронного варіанту статті в редакторі Word-6  і вище та особисте

редагування тексту статті.
2. Друкування варіанту статті на аркушах формату А4, згідно вимог до оформлення.

Представлення статті на розгляд відповідальному редактору (кімната № 231 управління
інституту).

3. Стаття починається з анотації, що розміщується між назвою та основним текстом
статті. Анотацію друкують курсивом, шрифт Times  New  Roman  № 10, обсяг тексту до 8
рядків.

3.  Передача статті коректору (кімната № 5  редакційно–видавничого відділу)  для
вичитки та корегування. Виправлення електронного варіанту статті. Друкування
виправленого варіанту статті, отримання розпису коректора про виправлення помилок, що
були виявлені, на останньому аркуші статті.

Виправлена стаття передається разом з супровідними документами відповідальному
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.

Не зараховуються праці, в яких відсутній повний опис наукових результатів, що
засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в
інших наукових працях, що входять до списку основних (витяг з Постанови ВАК України
від 10.02.99 р. № 1—02/3). Статті, які містять загальновідому науково-технічну
інформацію не розглядаються і не друкуються.

В один випуск Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ” приймається не більше
однієї статті за темою дисертації (згідно Постанови ВАК України від 10.02.99 р. № 1—02/3).

Термін розглядання статей і формування одного Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ
“КПІ” не перевищує 3-х місяців.

Для опублікування статей від авторів зовнішніх організацій необхідно внести по 5
(п’ять) гривень за одну друковану сторінку до фінансово-економічної служби ВІТІ НТУУ
“КПІ” встановленим порядком.

Тексти статей і їхні копії на магнітних носіях авторам не повертаються.
Телефон для довідок: 256-22-37, внутрішній 42-37.

Електронна пошта viti@viti.edu.ua для НОВ.

mailto:viti@viti.edu.ua
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