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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
В статті детально розглянуто основні етапи роботи генетичного алгоритму, наведено особливості
реалізації окремих етапів та операцій генетичного алгоритму, визначено умови ефективного використання
генетичного алгоритму при рішенні задач оптимізації (адаптації).

Постановка проблеми. Еволюційне моделювання (також використовуються терміни
еволюційні або емерджентні обчислення) - це один з підходів, які використовуються при побудові систем штучного інтелекту, напрямок у математичному моделюванні, що поєднує
комп’ютерні методи моделювання еволюції; у загальному випадку це підходи до розв’язання
різного роду задач, які у тому, або іншому вигляді використовують метафору „еволюційного
розвитку” (спадковість, мінливість, відбір). У рамках даного напрямку розвиваються такі
теорії: теорія клітинних автоматів, генетичні алгоритми (ГА), генетичне програмування, еволюційні стратегії, штучне життя, інтелектуальні агенти і ряд інших [1].
ФОРМУВАННЯ
НАБОРУ ПОЧАТКОВИХ
РІШЕНЬ
( У СПЕЦІАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ )

ЗАВЕРШЕНЯ

ОЦІНКА
ТА
ВІДБІР
РЕШЕНЬ

РАБОТИ
АЛГОРИТМА

ПЕРЕТВОРЕННЯ
РЕШЕНЬ

Рис. 1. Узагальнена структурна схема генетичного алгоритму

Генетичний алгоритм (репродуктивний план Холланда) - розділ еволюційного моделювання, що запозичив методичні прийоми з теоретичних положень популяційної генетики. Це
стохастичні, евристичні оптимізаційні методи, вперше запропоновані Холландом (1975 р.).
Генетичний алгоритм насамперед необхідно розглядати як універсальний метод адаптації,
хоча часто він розглядається як метод оптимізації (однак слід зазначити, що завдання адаптації трохи ширше, ніж завдання оптимізації).
ГА включає три основні етапи роботи [2, 3]:
перший – передбачає подання окремих потенційних рішень у спеціальному вигляді, зручному для виконання еволюційних операцій зміни й відбору;
другий – перетворення рішень з використанням генетичних операцій зміни та відбору;
третій – оцінка рішень на відповідність певному критерію, який визначає їхню якість.
Перший етап є підготовчим, другий та третій етапи послідовно чергуються доти, доки не
буде знайдене задовільне рішення. Узагальнена схема ГА представлена на рис.1.
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Таблиця 1
Назва терміну
Хромосома

Перелік основних термінів теорії ГА
Визначення терміну

Вектор шуканих параметрів системи представлений у закодованому вигляді (найчастіше у двійковій системі числення), даний вектор однозначно визначає стан системи й містить всі шукані параметри. Це варіант
розв’язання завдання пошуку параметрів системи.
Генотип
Рішення в закодованому вигляді.
Фенотип
Рішення в розкодованому вигляді. Кожному генотипу відповідає свій фенотип.
Особина
У біології представник певного біологічного виду, що характеризуєт(індивід)
ься нерозривною єдністю генотипу й фенотипу. В еволюційному моделюванні особина також має генотип, який однозначно визначає пристосованість особини, і має сенс одного з можливих рішень розглянутого завдання.
Ген
Фрагмент хромосоми, що кодує значення одного із шуканих параметрів системи. Хромосома складається з декількох генів.
Локус
Окрема позиція (область) у хромосомі, яку може займати ген.
Алель
Це значення гена в певному локусі. Набір припустимих станів гена називають алельним алфавітом.
Популяція У біології це група особин одного виду, які мають однакову структуру
(вибірка)
генотипу й тому здатні взаємодіяти один з одним, наприклад, схрещуватися й давати потомство. В еволюційному моделюванні це набір
особин (векторів-рішень, хромосом), які конкурують між собою.
Схрещування Генетична операція, при якій дві хромосоми обмінюються своїми части(кросовер, нами. У результаті виконання операції формується хромосома-нащадок,
кросинговер) зібрана із фрагментів батьківських хромосом.
Мутація
Це генетичний оператор який вносить зміни в структуру копії батьківської хромосоми, модифікуючи значення окремих генів у рамках
дозволеного алельного алфавіту й приводить до випадкової зміни
однієї або декількох позицій у хромосомі або зміни порядку розташування генів.
Епоха, по- Одна ітерація в обчислювальному процесі ГА.
коління
Пристосо- Кількісна характеристика, що показує, наскільки успішно особина розв’язує
ваність
поставлене завдання, і що дозволяє зіставити її щодо цього з іншими особинами. Ступінь пристосованості визначається значенням функції пристосованості (функції відповідності, fitnes function). Кожній особині (хромосомі)
ставиться у відповідність значення функції пристосованості.
Відбір
Генетична операція яка передбачає відкидання (відсівання) частини особин
(хромосом) з популяції, як правило відкидаються найнепристосованіші особини.
Оскільки ГА - це проста модель еволюції в природі, у ньому використовуються як аналог механізму генетичного спадкування, так і аналог природного відбору.
При цьому зберігається біологічна (генетична) термінологія в спрощеному вигляді [3,
4](табл. 1).
Хотілося б відзначити, що ГА є досить ефективним і разом з тим досить складним інструментом для розв’язання великого класу задач, внаслідок чого сам ГА вимагає досить тонкого й складного настроювання. При розв’язанні прикладних задач у кожному конкретному
випадку можливе використання ГА з досить специфічними особливостями, що полягають в
обраному дослідником наборі генетичних операцій, порядку застосування цих операцій, зна-
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ченні власних параметрів ГА й ряду інших характеристик. Виходячи з цього метою даної роботи є: систематизація особливостей та умов розробки і використання ГА, врахування яких
дозволить підвищити ефективність застосування ГА.
Вирішення завдання. Розглянемо особливості основних етапів й операцій ГА (рис.2)
(конкретні реалізації ГА можуть відрізнятись залежно від задачі, яка вирішується).
Кодування. Попереднім етапом роботи ГА є формалізація розв’язуваного завдання у
вигляді придатному для її розв’язання ГА, іншими словами – кодування задачі. Кодування визначає структуру хромосоми. Кодування як автоматична операція в процесі роботи
ГА не виконується (!) - це один з найважливіших попередніх, творчих процесів здійснюваних дослідником (інженером) при проектуванні роботи ГА.
Даний етап припускає визначення способу компонування, побудови хромосоми,
способу представлення в ній інформації. Від якості розв’язання задачі кодування принципово залежить ефективність роботи ГА, аж до можливості розв’язання задачі взагалі.
Процедура кодування дозволяє перейти від фенотипу до генотипу, тобто представити набір шуканих змінних у вигляді деякого закодованого рядка - хромосоми. Найширше поширення при використанні ГА одержало двійкове кодування з використанням 0 і 1 (можливе використання й іншої основи системи числення).
Крім вибору коду для подання інформації, варто звернути увагу на такі моменти:
1. Більш творчо ставитись до вибору змісту шуканого параметра, що кодується - це
може бути не просто значення деякого параметра системи: у деяких випадках це може бути номер певної операції, при визначенні оптимального ланцюжка операцій; при генетичному (еволюційному) програмуванні це можуть бути змінні, константи, операції й навіть
окремі функції й процедури тощо.
ФОРМУВАННЯ
ПОЧАТКОВОЇ

КОДУВАННЯ

ПОПУЛЯЦІЇ

ДЕКОДУВАННЯ

ОЦІНКА
ТА
ВІДБІР

ЗАДАЧА
ОЦІНКА ПРИСТОСОВАНОСТІ
ОСОБИН
( ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ
ФУНКЦІЙ ПРИСТОСОВАНОСТІ
ДЛЯ КОЖНОЇ ОСОБИНИ )

ПЕРЕВІРКА
УМОВ ЗАКІНЧЕННЯ
ПОШУКУ

ЗАВЕРШЕННЯ
РАБОТИ
АЛГОРИТМА

ВІДБІР НАЙБІЛЬШ
ПРИСТОСОВАНИХ ОСОБИН
( ВІДСІЮВАННЯ МЕНЬШ
ПРИСТОСОВАНИХ )

ГЕНЕТИЧНІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ

СХРЕЩУВАННЯ

МУТАЦІЯ

Рис. 2. Деталізована структурна схема генетичного алгоритму
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2. Визначившись зі змістом параметра, який кодується кожним геном необхідно
чітко визначити алельний алфавіт, тобто перелік всіх можливих (не втрачаючи сенс) значень гена.
3. При компонуванні хромосоми гени відповідальні за кодування параметрів однієї й
тієї ж підсистеми (підзадачі) повинні бути розташовані максимально близько одна від
іншої. Чим сильніше взаємозалежні підсистеми (підзадачі) одна від одної, тим ближче
повинні бути розташовані гени відповідальні за кодування параметрів цих підсистем
(підзадач) у хромосомі.
4. При кодуванні необхідно вибрати таку розмірність коду для кожного гена, яка б
забезпечила перекриття динамічного діапазону параметра, що кодується, з необхідною
точністю, яка буде визначатись ціною однієї дискрети.
Формування початкової популяції. Початкова популяція хромосом
генерується випадковим чином (за рівномірним законом розподілу ймовірності),
шляхом послідовного заповнення розрядів (генів), відразу в бінарному вигляді (в залежності від обраного коду), і будь-які наступні зміни в популяції зачіпають спочатку
генетичний рівень, а тільки потім аналізуються фенотипічні наслідки цих змін, але
ніколи не навпаки. Розмір популяції (тобто кількість хромосом) - один з найважливіших параметрів при практичному використанні ГА. У випадку занадто малої величини популяції відносно швидко ГА сходиться до локального оптимуму. У протилежному випадку витрачаються великі обчислювальні ресурси й час очікування поліпшення результатів може бути дуже тривалим. Розмір популяції може бути
фіксованим або змінним (існують ГА, у яких одночасно можуть існувати не одна, а
відразу кілька популяцій [5]).
Відбір. Етап відбору в ГА передбачає здійснення вибору для подальшого використання
частини хромосом з популяції (або якщо подивитися на це з іншого боку - це етап відсівання,
відкидання менш ефективних хромосом). Даний етап включає операції декодування, оцінки
(обчислення функції пристосованості) і власне вибору. Крім того, оскільки на даному етапі
обчислюється значення функції пристосованості, то в нього введена операція перевірки виконання умови закінчення пошуку.
Відбір. Декодування. Дана операція передбачає перетворення зворотні до кодування,
тобто перехід від генотипу до фенотипу, що необхідно для обчислення значення функції пристосованості (ФП).
Відбір. Оцінка. Виконання цієї операції передбачає обчислення ФП. Необхідно підкреслити, що в генетичному алгоритмі лише одна деталь має прив’язку до конкретної
розв’язуваної задачі – це функція пристосованості. Інші оператори можуть бути вільно перенесені для розв’язання інших задач без змін і в будь-яких комбінаціях.
Спосіб обчислення ФП у значній мірі визначається способом кодування (мається на
увазі не вид коду: двійковий або десятковий, а спосіб компонування хромосоми, сенс значення гена й т.п.).
При визначенні ФП потрібно виділити такі головні моменти:
1. ФП повинна бути адекватна задачі, що розв’язується. Це означає, що для успішного
пошуку необхідно, щоб розподіл значень ФП збігався з розподілом реальної якості рішень.
2. ФП повинна мати рельєф. Більш того, рельєф повинен бути різноманітним. Це означає, що ГА має мало шансів на успіх, якщо на поверхні ФП є величезні „плоскі” ділянки.
Необхідно уточнити, що при розв’язані задачі з нерельєфною ФП ефективність ГА буде
така ж, як і у методі ненаправленого випадкового пошуку, однак ГА буде мати перевагу перед будь-яким градієнтним методом, застосування якого у цьому випадку абсолютно не можливе.
3. Обчислення ФП повинне вимагати мінімум ресурсів. Оскільки ця деталь алгоритму
найчастіше використовується, швидкість її обчислення має істотний вплив на швидкість роботи алгоритму в цілому.
4. Для виключення передчасної збіжності ГА до локального екстремуму,
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значення ФП необхідно масштабувати. Масштабування ФП застосовується для того, щоб одночасно зменшити значення ФП для „найгірших” і збільшити для „найкращих” хромосом.
Масштабування проводиться для забезпечення відповідного рівня конкуренції хромосом під
час репродукції.
Найчастіше застосовуються такі методи масштабування: лінійне, σ-відрізання, і ступеневе
[1].
Також на даному етапі з подальшого розгляду виключаються хромосоми з неприпустимим (таким, що не має сенсу) значенням алелей.
Відбір. Перевірка умов закінчення пошуку. Критерії зупинення ГА можуть бути такі:
критерій максимальної вартості;
критерій рівня ФП;
критерій мінімальної швидкості поліпшення розв’язку.
Застосовуючи критерій максимальної вартості, припускаємо, що, якщо вартість обчислень (обчислювальні витрати) алгоритму будуть більшими, ніж прийняте максимальне значення Ктах, то алгоритм закінчує роботу.
Критерій рівня ФП вважається виконаним, якщо ГА знайде такий розв’язок, для якого
значення ФП задовольняє заздалегідь визначеному користувачем значенню, тобто виконується нерівність
f ( X * (t )) ³ f пор ,

де f пор – визначене користувачем (необхідне) значення ФП; f ( X * (t )) – найкраще значення
ФП, що відповідає найкращій хромосомі (особині), отриманій при розгляді популяції на момент часу t.
Критерій мінімальної швидкості поліпшення рішення оснований на спостереженні швидкості змін ФП рішень, одержуваних за допомогою ГА. Параметри алгоритму зупинення – величини n і e. Зупинення ГА відбувається в тому випадку, якщо в чергових n генераціях
розв’язання не поліпшилось більш ніж на e, тобто виконується нерівність:
( f ( N - n) - f ( N )) £ e .
На практиці часто приймають е = 0.
Найчастіше використовують комбінований критерій, який сполучає всі три або будь-які
два з наведених вище критеріїв.
Відбір. Відсівання. На даному етапі з популяції відбираються більш пристосовані особини, інші (менш пристосовані) відсіваються й у подальших перетвореннях не використовуються. Критерієм відбору є значення функції пристосованості кожної окремо взятої особини
(хромосоми).
Операція відбору (відсівання) може здійснюватися з різною періодичністю й при різних
умовах: регулярне відсівання (проводиться в кожній епосі), періодичне відсівання (проводиться через фіксовану або випадкову кількість епох), відсівання за значенням ФП (проводиться при досягненні ФП певних абсолютних або відносних значень).
Розмір популяції може бути фіксованим або змінним. У випадку змінного розміру популяції варто погодити параметри ГА, які визначають параметри відсівання особин популяції, з параметрами які визначають розмір нової популяції після репродукції для запобігання неконтрольованого зменшення або збільшення популяції. Сам механізм відбору може бути одним з наступних:
1. Випадковий. Менш ефективний ніж інші тому, що не враховує значення ФП особин
при їхньому відборі. Відбір проводиться абсолютно випадково (за рівномірним законом).
Даний механізм відбору доцільно використовувати при
дослідженні самого ГА, але не при розв’язанні конкретних прикладних задач.
2. Випадковий відбір пропорційний значенню ФП („рулетка”). Реалізується відбір N особин, причому ймовірність відбору кожної конкретної особини пропорційна її пристосованості. При такому відборі члени популяції з вищою пристосованістю будуть обиратись з
більшою ймовірністю, ніж особини з низькою пристосованістю.
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3. Елітний відбір. Ідея відбору полягає у виборі певної частини найефективніших особин, випадковий фактор виключається. Можливі такі варіанти: після ранжування особин за
значенням ФП здійснюється відбір фіксованої кількості (або певної частини) найкращих
особин; здійснюється відбір особин значення ФП яких перевищує деякий поріг (наприклад
середнє значення ФП у популяції) і деякі інші.
4. Турнірний відбір. Реалізує n турнірів, щоб вибрати n особин. Кожний турнір побудований на вибірці k елементів з популяції, і вибору кращої особини серед них. Найпоширеніший турнірний відбір з k=2.
5. Відбір з витісненням (з урахуванням схожості генотипів). Даний механізм - спроба
вдосконалення елітного відбору. Для пояснення механізму відбору з витисненням введемо
поняття „близькі родичі” і „далекі родичі”. Під „близькими родичами” будемо розуміти особин популяції які мають відносно близьке розташування (евклідову відстань) у просторі генотипів.
Відповідно „далекими родичами” будемо називати особин які мають відносно велике
значення евклідової відстані в просторі генотипів (розгляд близькості особин у просторі фенотипів припустимий, однак за результатами практичних досліджень менш ефективний).
Відбір з витісненням припускає включення до складу популяції найефективніших особин, але при цьому з популяції виключаються „близькі родичі”. Таким чином, у новій популяції залишаються найефективніші хромосоми й при цьому виключається виродження
популяції (що полягає в сильній або абсолютній схожості всіх генотипів). Виродження
популяції характерне для елітного відбору й призводить до передчасного сходження ГА до
локального екстремуму.
6. У деяких роботах [6] пропонується виключення операції відбору як такого. Замість
цього вводиться спеціальне поняття – „тривалість життя хромосоми” або „вік хромосоми” параметр LT. Значення параметра LT дорівнює кількості епох протягом яких буде існувати
хромосома, після чого вона виключається з популяції.
Генетичні перетворення (репродукція).
Після етапу відбору стає необхідним етап відновлення чисельного складу популяції. Цей
етап одержав назву репродукції. Репродукція здійснюється з використанням генетичних операцій
схрещування та мутації. Параметри репродукції (коефіцієнти схрещування й мутації) повинні бути
погоджені з параметрами які характеризують етап відбору для виключення неконтрольованого
зменшення або збільшення популяції.
Генетичні перетворення. Схрещування. Оператор схрещування (crossover) здійснює
обмін частинами хромосом між двома (трьома й більше) хромосомами в популяції. Може бути одноточковим або багатоточковим. Попередню операцію етапу схрещування - відбір
батьків, не слід плутати з етапом відбору, хоча в цьому випадку використовуються схожі методи.
Розглянемо види відбору батьків для схрещування.
Без відбору. У цьому випадку передбачається, що етап відбору ГА й операція відбору
батьків в етапі рекомбінації збігаються, тобто в схрещуванні беруть участь всі хромосоми,
при цьому батьки (для конкретного схрещування) обираються випадково (за рівномірним
законом).
Випадковий вибір. Батьки вибираються випадково (за рівномірним законом) із усього
набору хромосом. Кількість нащадків визначається значенням коефіцієнта схрещування рівного відношенню кількості нащадків отриманих у результаті схрещування до загальної
чисельності старої популяції. Звичайно Кскр= 0,5-1,0.
Граничний вибір. Батьки обираються також як і у попередньому підході, але використовуються тільки ті хромосоми значення ФП яких перевищує деякий поріг.
Відбір пропорційний значенню функції пристосованості. Вибір батьків здійснюється за
принципом „рулетки”.
Турнірний відбір(аналогічно до етапу „Відбору”).
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За принципом „споріднення”. На початкових етапах роботи ГА бажано, як можна ретельніше досліджувати простір пошуку, тому схрещування між „далекими родичами” більш
бажане, але на завершальних етапах роботи ГА необхідне поліпшення значень рішень на
околицях локальних екстремумів, тому для цього більш бажаним є схрещування між „близькими родичами”. Сам механізм відбору може бути реалізований за принципом граничного
або турнірного відбору (тільки як критерій відбору використається не значення ФП, а значення „близькості” хромосом).
хромосома-предок №1
А1 А2 А3 А4

А5 А6 А7 … АN-2 АN-1 АN
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B5

B2
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… BN-2 BN-1 BN

хромосома- предок №2
хромосома-нащадок №1
А1 А2 А3 А4

B5

B1

A5 A6 A7 … AN-2 AN-1 AN

B2
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B4

B6

B7

… BN-2 BN-1 BN

хромосома- нащадок №2

Рис. 3 Одноточковий оператор схрещування
(точка розриву дорівнює чотирьом)

Сама операція схрещування може бути здійснена з використанням одного з підходів: одноточкове, багато точкове, рівномірне (імовірнісне), однорідне (за „маскою”), полігамне.
Одноточкове схрещування: спочатку, випадковим чином обирається одна з точок розриву. Точка розриву - це проміжок між сусідніми бітами в рядку. Обидві батьківські хромосоми
розриваються на два сегменти відносно точки розриву. Після чого сегменти різних батьків
„склеюються” між собою, в результаті отримаємо два генотипи нащадків (рис. 3). Хромосоми-батьки можуть розбиватися у будь-якій точці, яку можна вибирати й змінювати випадковим
чином у ході розв’язання завдання. Багатоточкове схрещування здійснюється як одноточкове, але припускає багаторазове перехрещування ділянок хромосом між собою. Кожна точка
схрещування обирається випадково. Так само випадково може обиратися й кількість точок
схрещування.
Імовірнісне (рівномірне) схрещування припускає, що хромосоми-батьки здійснюють побітний обмін з деякою ймовірністю.
Однорідне схрещування („за маскою”). Кожний біт у потомстві створюється за допомогою копіювання відповідного біта від першого або другого батька, обраного випадково (або
за певним алгоритмом) згенерованої маски кроссинговера. Якщо в масці кроссинговера розташована 1, то біт копіюється від першого батька, якщо в масці розташований 0, то біт
копіюється від другого батька. Нова маска кроссинговера випадково генерується для кожної
пари батьків.
Слід зазначити можливість полігамного схрещування, тобто використання при схрещуванні більше двох хромосом. При цьому завжди кількість хромосом-нащадків дорівнює кількості хромосом-батьків. При використанні специфічних видів кодування необхідно використати спеціально адаптовані операції схрещування.
Генетичні перетворення. Мутація. З погляду генетики будь-які стійкі зміни генотипу,
що виникають випадково називаються мутаціями. Мутації можуть бути різного рівня: за-
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чіпати геном (призводити до зміни кількості хромосом), окремі хромосоми (призводити до
зміни порядку розташування генів або їх кількості) або окремі гени (призводити до зміни
значення гена). У рамках теорії ГА під операцією мутації найчастіше розуміються саме генні
мутації. Хромосомні мутації в рамках теорії ГА розглядаються як окремі види операцій перетворення: інверсія, транслокація, зсув тощо. Для того, щоб уникнути плутанини будемо розглядати ці операції як особливий вид мутації. Геномні мутації складні в моделюванні й у ГА
не використовуються.
початкова хромосома
1

1

0

1

0

0

1

…

0

1

1

0

1

1

точка мутації
результуюча хромосома
1

1

1

1

0

0

1

…

Рис. 4 Оператор одноточкової мутації (мутація в 3-й позиції)

Значення мутації полягає в можливому відтворенні важливих компонентів рішення, які відсутні
у початковій популяції. Якщо в популяції жоден з членів вихідної популяції не містить 1, наприклад, у
першій позиції, то в процесі схрещування не можна одержати нащадка, який би мав цю властивість.
Значення першого біта може змінитися лише внаслідок мутації.
Операція мутації може застосовуватись до всіх хромосом популяції або тільки до хромосом-нащадків, які отримані в результаті схрещування, при цьому нова хромосома може
заміщати батьківську (початкову) або просто додаватися до популяції.
Мутації можуть бути наступних видів: одноточкова, багато точкова, імовірнісна (за „маскою”), варіація, інверсія, транс локація, інцест. При одноточковій мутації в хромосомі-нащадку
випадково змінюється одна позиція з урахуванням припустимих алельних значень (рис. 4).
При бінарному кодуванні одноточкова мутація зводиться до інвертування випадкової позиції. Імовірність мутації кожної окремо взятої позиції хромосоми визначається значенням
коефіцієнта мутації. Звичайно Кмут1=0,005-0,05.
На відміну від одноточкової мутації при багатоточковій, починаючи з випадкової позиції одночасно змінюються 2 і більше підряд розташовані позиції (максимальна кількість
одночасно змінюваних позицій визначається довжиною хромосоми).
Імовірнісна мутація полягає в зміні кожної позиції хромосоми із заданою ймовірністю
для кожної позиції за спеціальною маскою.
Таким чином, крім імовірності застосування мутації до самого нащадка використовується ще ймовірність застосування мутації до кожної позиції хромосоми (для кожної позиції
своя ймовірність). Такий вид мутації використовується якщо в процесі роботи ГА є можливість визначення найменш „якісних” ділянок хромосоми, інакше ніяких переваг даний вид
мутації перед одноточковою та багатоточковою мутацією не має.
Варіація є різновидом імовірнісної мутації. При даному виді мутації зміні піддаються
тільки молодші розряди генів, що призводить до незначного зсуву положення рішенняхромосоми в просторі пошуку. Даний вид мутації доцільно застосовувати на завершальних
етапах роботи ГА для поліпшення рішень на околицях локальних екстремумів.
Інверсія - різновид хромосомної мутації. Дана операція полягає в зміні порядку проходження біт у хромосомі на зворотний. Довжина змінюваної ділянки може бути змінена від
2-х біт до довжини хромосоми, так само випадково визначається перша позиція змінюваної
ділянки.
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Транслокація - різновид хромосомної мутації, операція, яка полягає в зміні положення
(зсуві) окремої ділянки хромосоми в довільному напрямку. Випадково визначається початкова позиція ділянки, її довжина (від 1 біта до довжини хромосоми), величина й напрямок
зсуву.
Інцест не є окремим видом мутації - це можлива стратегія застосування одного з видів
мутації розглянутих вище, механізм самоадаптації оператора мутації. Він полягає в тому, що
ймовірність мутації визначається для кожного нащадка на підставі генетичної близькості його батьків („близькі” і „далекі родичі”).
Це призводить до дуже цікавого ефекту - при високій різноманітності генофонду популяції (перші кроки ГА) наслідки мутації будуть мінімальними, що дозволяє схрещуванню
працювати без стороннього втручання.
У випадку ж зниження різноманітності, при „зупинці” алгоритму в локальному оптимумі, наслідки мутації стають відчутнішими, а при повному виродженні популяції (сходженні до локального оптимуму) алгоритм просто стає стохастичним, що збільшує
ймовірність виходу популяції з локального оптимуму.
Прийнято вважати що схрещування в генетичному алгоритмі є основним пошуковим механізмом, а мутація дозволяє лише внести в процес деяку випадковість, що знижує ймовірність „застрягання” алгоритму в локальних рішеннях. Із упевненістю можна сказати лише
одне - досвід показує необхідність присутності обох механізмів в алгоритмі.
Висновки
1. При конкретній практичній реалізації ГА його структурна схема може абсолютно не
збігатися з класичною схемою (рис. 2), так само може відрізнятися набір генетичних операцій і спосіб їх реалізації.
Процес синтезу структури ГА є ітераційним, наприклад: після визначення способу кодування інформації можливе повторне повернення до цього етапу викликане неможливістю
коректного застосування операції схрещування (мутації); дуже зв’язані між собою критерії
відбору (відсівання) малоефективних особин і параметри процесу рекомбінації нового покоління, тощо.
Для розв’язання різних прикладних задач необхідне використання різних видів ГА (ГА
з різним набором етапів, операцій і їх послідовностей), що дозволить врахувати специфіку
вирішення прикладної задачі.
2. Переваги генетичних алгоритмів:
1) ГА не вимагають ніякої додаткової інформації про поверхню відповіді (про вид і
особливості цільової функції);
2) розриви, що існують на поверхні відповіді незначною мірою впливають на ефективність оптимізації;
3) ГА стійкі до попадання в локальні оптимуми;
4) ГА добре працюють при розв’язанні задач багатоцільової оптимізації;
5) ГА є досить універсальними й можуть бути використані для розв’язання широкого
класу задач;
6) ГА можуть бути використані в задачах із середовищем, що змінюється (для нестаціонарних цільових функцій).
3. Не бажано й проблематично використовувати ГА у таких випадках:
1) коли необхідно знайти точний глобальний оптимум;
2) коли час виконання (розрахунку) ФП досить великий.
4. Варто говорити не про складність застосування ГА взагалі, а про адекватність рівня
складності алгоритму й розв’язуваного завдання.
Чим простіше завдання, тим безглуздішими є різні хитрощі з кодуванням генотипів, настроюванням ймовірностей, тощо.
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У випадку, коли цільова функція має єдиний екстремум у досліджуваній області, або
розмірність задачі невелика, застосування ГА втрачає будь-який сенс, тому що будь-який
спеціальній метод знайде розв’язок швидше й простіше.
5. Хоча модель еволюційного розвитку, реалізована в генетичних алгоритмах, дуже
спрощена порівняно зі своїм природним аналогом, проте, генетичний алгоритм є досить потужним засобом і може з успіхом застосовуватися для широкого класу прикладних задач,
включаючи ті, які важко, а іноді й зовсім неможливо, розв’язати іншими методами.
Однак, ГА, як і інші методи еволюційних обчислень, не гарантує виявлення глобального розв’язку за поліноміальний час. ГА не гарантує і того, що глобальний розв’язок буде
знайдено, але ГА придатний для пошуку „досить доброго” розв’язання задачі „досить швидко”. Там, де визначена задача може бути розв’язана спеціальними методам, майже завжди
такі методи будуть ефективнішими за ГА і у швидкодії, і в точності знайдених розв’язків.
Головною перевагою генетичних алгоритмів є те, що вони можуть застосовуватися при
розв’язанні складних задач, там, де немає ніяких спеціальних методів. Навіть там, де добре
працюють наявні методики, можна досягти поліпшення, сполучивши їх з ГА.
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МЕТОДИКА РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ЗНАНЬ ПРО НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
РЕСУРСИ НА АНАЛІТИЧНОМУ ЦЕНТРІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСПЕРТНОГО
МОРФОЛОГІЧНОГО БАГАТОВИМІРНОГО OLAP АНАЛІЗУ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ І
ВЛАСТИВОСТЕЙ
У статті описано методику розробки моделі знань про наявні інформаційні ресурси на аналітичному
центрі для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи, яка відрізняється від існуючих використанням морфологічного багатовимірного аналізу і вибору робочою групою експертів елементів
моделі знань та їх властивостей. Методика також передбачає використання елементів RAD, JAD методологій, спіральної моделі, технології швидкого прототипування, які використовуються під час створення інформаційних систем. Методика забезпечує всебічний аналіз та високу аргументованість вибору елементів і властивостей моделі знань при побудові автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи.

Важливим етапом розробки автоматизованої системи підтримки інформаційноаналітичної роботи (АСПІАР) з наявними інформаційними ресурсами на аналітичних
центрах (АЦ) різного призначення є обґрунтований вибір моделі знань про наявні інформаційні ресурси (МЗ НІР). Актуальність вирішення цього завдання витікає із діючих та проектних керівних документів, для прикладу [1], які відповідають переходу людства на 3-й рівень
глобалізації аналітичної та інших видів діяльності [2].
Розв’язання перерахованих проблем започатковане у багатьох наукових працях, для
прикладу [1, 3-10] та реалізовано на практиці. Широкого розповсюдження набули: „каскадна” („водоспадна”) модель розробки сховищ даних, яка критикується розробниками більш
сучасних методологій; JAD (Joint Applіcatіon Development) – методологія спільної розробки
інформаційних систем, яка використовує елементи методології RAD (Rapіd Applіcatіon
Development) – швидкої розробки інформаційних систем; спіральна або ітеративна моделі
розробки інформаційних систем, які можуть використовуватися у складі RAD і JAD методологій чи окремо; методика швидкого прототипування експертних систем; різні варіанти експертного оцінювання та вибору властивостей моделей знань [3-7].
Ці методології конкурують, взаємодоповнюють та переплітаються між собою, забезпечуючи поступальний розвиток методів, моделей та засобів розробки інформаційних систем.
Проте, в існуючих у справжній час методологіях розробки інформаційних систем не у достатній мірі застосовуються найбільш сучасні й ефективні прийоми оновленої концепції багатопараметричного оцінювання і вибору, які у багатьох інших застосуваннях отримали назву
багатовимірних (Multidiemensions) OLAP (On-Line Analytic Processing) моделей (методів, засобів) [4, 7, 8].
Ціллю статті є представлення методики розробки МЗ НІР для АСПІАР АЦ з використанням експертного морфологічного багатовимірного OLAP аналізу і вибору її елементів і
властивостей. Методика застосована для уточнення загальних і розробки часткових елементів раніше запропонованої узагальненої моделі знань: „АВ-ВПП” (АТРИБУТИВИКЛАДАННЯ-ВИСНОВКИ-ПРОГНОЗИ-ПРОПОЗИЦІЇ) [9,10].
Методика розробки МЗ НІР (рис. 1) розроблена в цілому згідно етапів побудови систем
підтримки прийняття рішень, наведених в [5, 6]. Обраний метод морфологічного аналізу
відноситься до групи кількісних системно-структурних методів аналізу [11]. У даному застосуванні його змістом є аналіз можливих варіантів елементів моделі знань та їх властивостей,
як відомих так і незвичайних нових для синтезу раціонального варіанту МЗ НІР. Крім цього,
у методиці використовуються елементи RAD і JAD методологій (насамперед JAD наради) [4], спіральної моделі [3, 4], методики швидкого протипування [3, 4], які використовуються при створенні інформаційних систем. У зв’язку з цим далі розглядаються насамперед
особливості запропонованої методики для варіанту коли розробка моделі знань проводиться
за ініціативою інженера по знанням (модератора, когнітолога) [3, 4, 5, 7], який має знання
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проблемної області АЦ, проте потребує їх довизначення та перевизначення за допомогою
експертів різних ієрархічних рівнів.
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Формалізація

5
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мову подання знань, яка забезпечує
багатовимірний OLAP аналіз
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Створення прототипу АСПІАР,
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Доцільна
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Довизначення 14
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маніпулювання
знаннями
Ні

Так

Рис. 1. Основний зміст етапів методики розробки МЗ НІР та її реалізації в АСПІАР

Виходячи з особливостей інформаційно-аналітичної роботи АЦ, визначення елементів
МЗ НІР доцільно виконувати насамперед за допомогою системного аналізу (від загального
до часткового) [11] проблемної області аналітичної роботи, а також текстологічних і комунікативних методів практичного вилучення знань [3, 5]. Проблемна область АЦ як система є
частиною проблемної області надсистеми та утворює підсистеми проблемних областей аналітичних груп та окремих аналітиків-напрямківців і повинна забезпечувати створення інтегрованих в одну систему багатовимірних сховищ, вітрин, кіосків знань (даних) із можливою
системою обмежень на глибину інформаційно-аналітичного обміну між ними. Проблемна
область визначається як сукупність предметної області, цілей і задач її аналізу, а також стра-
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тегій, евристик, прийомів їх досягнення. Необхідність цього визначення витікає з того, що у
більшій частині публікацій розглядається необхідність відображення в моделі знань лише
предметної області [3, 7, 8], що явно недостатньо для побудови ефективної АСПІАР, адекватної потребам користувачів. МЗ НІР повинна бути лише спрощеним відображенням реальної
складної проблемної області, тому одним з найскладніших завдань є визначення раціональної глибини її структуризації та функціональності [4, 7, 12]. Модель знань повинна відповідати таким вимогам як: „структурованість”, „інтерпретованість”, „зв’язність”, „активність”,
„ситуативність”, які відрізняють „знання” від „даних” [12, 5] і забезпечити їх відображення
на одну з обраних моделей представлення знань штучного інтелекту (логічні моделі, семантичні мережі, фрейми, продукційні моделі чи ін.), а також забезпечити підтримку індуктивного, дедуктивного, трабдуктивного (по аналогії) умовиводу, „аргументації”, „виправдання”
із ситуативним використанням продукцій „якщо…то…інакше”, ін. [3, 5].
Процес розробки МЗ НІР носить мультидисциплінарний характер і відноситься також
до мистецтва та залежить від спроможності інженера по знанням залучити до співпраці зацікавлених експертів і науковців (когнітологів), організувати їх спільну роботу та підтримувати зацікавленість на всіх її етапах.
Це актуально насамперед на початкових та недостатньо продуктивних етапах, коли для
експертів та науковців із суміжних областей корисність МЗ НІР та АСПІАР, а також необхідність врахування особливостей процесу їх розробки недостатньо очевидні. Тому під час
взаємодії інженера по знанням з експертами (майбутніми користувачами автоматизованої
системи), потрібна значна маркетингова робота. Зацікавлені експерти повинні зрозуміти
практичну корисність та особливості процесу розробки АСПІАР на основі уніфікованої МЗ
НІР, а інженер по знанням повинен зрозуміти особливості проблемної області майбутніх користувачів автоматизованої системи для правильного визначення глибини структуризації
елементів моделі знань. При цьому, кожна зі сторін, як правило, навіть за кілька етапів спілкування не передає іншій більше 20…30 % своїх знань у зв’язку з їх складністю, обмеженим
часом спілкування та іншими причинами. Ускладнює цей процес те, що практичні методи
інженерії знань та елементи JAD методології не передбачають активне використання посередників між інженером по знанням та експертами аналітиками і керівниками проблемної
області будь-яких ієрархічних рівнів. Ці отримані під час практичної розробки моделі знань
результати підтверджують та доповнюють зазначене в [3, 4, 5, 7].
Зміст більшості етапів методики відповідає викладеному в [5, 6], особливості JAD методології викладені в [4], тому розглянемо більш грунтовно етап № 4 методики, який запропонований вперше. На цьому етапі визначення елементів і властивостей МЗ НІР виконується
за допомогою морфологічного багатовимірного OLAP аналізу. Багатовимірність аналізу забезпечується відображенням вибору елементів і властивостей моделі знань членами робочої
групи експертів-розробників на багатовимірні моделі та засоби аналізу. Для цього запропоновано визначити всі елементи експертного вибору як число-лінгвістичні оцінки (ЧЛО).
Числові складові вибору забезпечують їх відображення на багатовимірну модель та
графічну побудову її „зрізів” у вигляді багатовимірних категоризованих графіків, а також застосування математичних процедур обробки. Лінгвістичні складові оцінок забезпечують семантичну інтерпретацію числових складових, у тому числі на графіках. Результати вибору
вносять до число-лінгвістичних таблиць вибору кожного j-го експерта-розробника моделі,
що дозволяє відобразити їх у відповідні гіперкуби. Гіперкуби вибору окремих j розробників
утворюють число-лінгвістичний полікуб вибору робочої групи із j розробників. Відповідно
до запропонованого реалізація морфологічного багатовимірного аналізу здійснюється за такими частковими етапами.
1. Розробка інженером по знанням шаблону число-лінгвістичної таблиці (матриці) вибору елементів і властивостей МЗ НІР окремими експертами (табл. 1).
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Табл. 1. Спрощена структура число-лінгвістичної таблиці вибору j-м експертом елементів і властивостей МЗ НІР
Назва
Діапазон число- Множини елеДоцільність
ментів для
елементу
вих та лінгвістиНомер
використання Тип елементу
шаблонів табчних значень
МЗ НІР чи
елементу МЗ МЗ НІР (ЧЛО)
вибору
іншого
елементів МЗ НІР лиць та графіків
НІР (ЧЛО)
вибору
(ЧЛО)
(ЧЛО)

1
znj11

zlj12

znj21
znj31
znj41
znj51
znj61
…
znjr1

zlj22
zlj32
zlj42
zlj52
zlj62
…
zljr2

2

3

4

5

Множини
Модель
елементів
Множини
Дата
знань
для шаблоелементів для
штучного експертного
нів протоелектронних
вибору
інтелекту
типів докуформ (ЧЛО)
(ЧЛО)
ментів
(ЧЛО)

6

7

8

-

-

-

-

-

-

znj53 (zlj53)
znj63 (zlj23)
…
znjr3 (zlj23)

znj54 (zlj54)
znj64 (zlj64)
…
znjr4 (zlj24)

znj55
znj65 (zlj65)
…
znjr5 (zlj25)

znj26 (zlj26)
zlj56
zlj66
…
zljr6

znj37 (zl37)
…
-

znj48 (zl48)
…
-

9
znj19
(zlj19)
-

zj10

10

zj10
zj10
zj10
zj10
zj10
…
zj10

1.1. Визначення переліку всіх r елементів МЗ НІР (znjr1, znjr2), які можливо попередньо
виявити за допомогою текстологічних і комунікативних методів інженерії знань, для прикладу: „виконавець”, „стрічкове повідомлення”, „коротке викладання”; „тема”, „джерело”, ін.
[9, 10].
1.2. Визначення списку ЧЛО доцільності використання r-го елементу МЗ НІР znr3(zlr3),
для прикладу: 1 (доцільність використання елементу не визначалася); 2 (доцільність використання елементу потребує дослідження); 3 (елемент використовувати недоцільно); 4 (елемент
доцільно використовувати факультативно); 5 (елемент використовувати обов‘язково).
1.3. Визначення списку ЧЛО для позначення можливих типів r елементів МЗ НІР
4
4
znr (zlr ), для прикладу: 1 (тип елементу не визначався); 2 (тип елементу потребує дослідження); 3 (тип елементу „числовий”); 4 (тип елементу „лінгвістичний”); 5 (тип елементу „числолінгвістичний”); 6 (тип елементу „нечіткий”).
1.4. Визначення списку ЧЛО (znjr5, (zlj25)) для позначення можливих діапазонів значень
елементів знань. Приклади діапазонів виходять за рамки статті. Деякі діапазони визначені
вимогами керівних документів безпосередньо; інші можливо вилучити з керівних та методичних документів додатково та доповнити числовими чи лінгвістичними ідентифікаторами;
ще одну частину діапазонів можливо визначити після консультацій із експертами.
1.5. Визначення списку ЧЛО znj26 (zlj26), znj37 (zl37), znj48 (zl48) для позначення часткових
множин елементів МЗ НІР для створення на їх основі необхідної кількості інтерфейсів користувачів у вигляді електронних форм, шаблонів електронних таблиць і категоризованих графіків, шаблонів прототипів друкованих інформаційно-аналітичних документів.
1.6. Визначення число-лінгвістичного списку членів робочої групи експертів розробників МЗ НІР (науковців-когнітологів, аналітиків і керівників різних ієрархічних рівнів, програмістів, спеціалістів по комп’ютерній ергономіці).
2. Вибір елементів і властивостей МЗ НІР на основі вибору робочої групи експертів.
2.1. Бесіди інженера по знанням з кожним експертом робочої групи щодо вибору елементів і властивостей МЗ НІР, уточнення при необхідності переліків її елементів і властивостей.
2.2. Вибір експертами елементів і властивостей моделі знань.
2.3. Занесення результатів вибору до число-лінгвістичної електронної таблиці.
2.4. Відображення інженером по знанням число-лінгвістичних таблиць (гіперкубів)
вибору окремих експертів на полікуб вибору робочої групи; аналіз необхідних зрізів полікубу за допомогою математичних процедур і багатовимірних категоризованих графіків (графіків „на гратах”) та інших [6] з кластеризацією за обраними елементами. Для прикладу, одни-
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ми із Wq зрізів можуть бути такі: W1 = {znjr1, zljr2 ; zj10 ; znjr3}; W2 = {znjr1, zljr2; zj10 ; znjr4}; W3 =
{znjr1, zljr2; zj10 ; znjr5} - з кластеризацією за зростанням номерів елементів знань та дат їх експертного вибору. W1, W2, W3 характеризують зміни експертного вибору доцільності використання елементів МЗ НІР, їх типів і діапазонів після демонстрації та експлуатації послідовно
удосконалених прототипів АСПІАР. До вимірів {znjr3}, {znjr4}, {znjr5} застосовуються допоміжні математичні процедури визначення експертного вибору [5, 6]. Допоміжний характер
цих процедур визначається тим, що багатовимірний графічний аналіз у даному випадку значно перевищує їх за своєю наглядністю, що підтверджується в [6].
2.5. Вибір елементів та властивостей МЗ НІР за результатами багатовимірного аналізу
експертних виборів.
Необхідно зазначити, що показані етапи методики та морфологічного багатовимірного
OLAP аналізу мають узагальнений характер і на практиці можуть змінюватися. Це пов’язано
з тим, що процес розробки МЗ НІР має багато елементів творчого і неформального характеру
і його неможливо вписати у жорсткі рамки формалізованої моделі, що підтверджуються й
авторами інших методик, для прикладу [4, 5, 6]. Визначення „робоча група” експертіврозробників має умовний характер, тому що склад її учасників може змінюватися, вони реально рознесені у просторі і часі, з різною частотою і глибиною спілкування. Розроблювані
елементи та властивості МЗ НІР повинні забезпечувати їх інтеграцію до елементів знань надсистеми, що дозволяє усунути частину недоліків існуючих інформаційних систем вказаних в
[1].
У багатьох випадках, під час бесід із експертами чи вченими-когнітологами інженер по
знанням має можливість з’ясувати і записати лише окремі елементи їх аналізу і вибору. Більшість експертів надають перевагу заповненню анкети (спрощеного варіанту числолінгвістичної таблиці) у друкованому вигляді під час обговорення з інженером по знанням
особливостей МЗ НІР та АСПІАР, який після цього самостійно переносить занотовані результати до число-лінгвістичної електронної таблиці. Найбільшу складність викликає визначення діапазонів значень деяких елементів, а також необхідність мінімізації кількості елементів знань для зменшення часу їх внесення до бази знань.
Найбільші протиріччя серед когнітологів та експертів-аналітиків різних ієрархічних рівнів викликає доцільність вибору таких елементів знань як „пропозиції” і „прогнози”. Доцільність використання багатьох елементів та їх властивості можливо правильно визначити
тільки після роботи з тестовою базою знань або навіть лише після тривалого часу реальної
експлуатації прототипу АСПІАР. Тому методику розробки елементів МЗ НІР доцільно відобразити на спіральну модель розробки інформаційних систем.
Аналіз наведених у науковій літературі спіральних моделей створення інформаційних
систем показав, що вони зображаються у вигляді спіралі, яка розгортається від центру і як
правило, зупиняється після кількох витків, для прикладу [3, 4].
Проте, більш доцільною може бути зображена на рис. 2 модель у вигляді спіралі, яка
згортається до центру, в якому переходить до області раціонального рішення щодо побудови
МЗ НІР й АСПІАР, де етапи розробки втрачають чітке розмежування, а незначне перевизначення й довизначення елементів моделі знань та процедур маніпулювання знаннями здійснюється користувачами, адміністратором чи розробником АСПІАР без порушення її функціонування.
Необхідно зазначити, що
зображені на рис.2 шість етапів методики (1 –
„ідентифікація”,
2 – „концептуалізація”,
3 – „формалізація”,
4 – „реалізація”,
5–
„демонстрація”, 6 – „експлуатація”) є більш глибоким структуруванням одного з варіантів
[3] неформально визначених етапів: „планування” (1-3), „виконання” (4), „перевірка” (5),
„дія” (6)”.
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Демонстрація

Експлуатація

ДПТ
РПТ
ПФП

Реалізація

Початок
процесу

Область
удосконалення
ПФП

Ідентифікація

Процес створення МСЕЗНІР та АІСА
з використанням технологій
прототипування, JAD, ін.

Формалізація

Концептуалізація

Рис. 2. Узагальнена спіральна модель розробки автоматизованої системи підтримки інформаційноаналітичної роботи з відображенням на неї основних етапів методики розробки моделі знань: ДПТ, РПТ – дослідний та робочий прототипи; ПФП - повнофункціональний продукт, який удосконалюється без порушення
його функціонування

Морфологічний багатовимірний експертний вибір МЗ НІР реалізований у комп’ютерній
програмі на основі настільної системи управління реляційними базами даних (DROLAP) [3,
8], яка інтегрована з електронною таблицею з функціями багатовимірного OLAP аналізу та з
текстовим редактором. Електронна таблиця містить також математичні процедури для узагальнення експертних оцінок, запропонованих на основі [5, 6].
За своїми аналітичними можливостями програма споріднена з зарубіжними прикладними програмами типу STATISTICA [6], проте має відкриту архітектуру, більш зрозумілий інтерфейс користувача та більш ефективні графічні можливості, адаптовані до поставленого
завдання експертного вибору.
Розроблена програма дозволяє здійснити такі види багатовимірного аналізу і вибору МЗ
НІР: таблично-лінгвістичний – з представленими у таблиці лінгвістичними складовими експертного вибору; лінгвістичний – з лінгвістичними складовими результатів експертного вибору у вигляді чіткоструктурованого тексту, отриманого у результаті автоматизованого перетворення таблиці у текст; таблично-числовий – з представленими у таблиці числовими
складовими результатів експертного вибору з мінімально необхідними лінгвістичними інтерпретаторами; таблично-гістограмний – з представленими у таблиці різнокольоровими інтерпретаторами діапазонів числових складових результатів експертного вибору, що є формою „нечіткого” оцінювання у графічному вигляді; графічний – за допомогою системи інтерактивних багатовимірних категоризованих графіків та графіків-таблиць з необхідними
лінгвістичними інтерпретаторами.
Багатовимірний графічний аналіз дозволяє: наглядно відображати не тільки абсолютні
значення числових складових експертних оцінок з необхідними лінгвістичними інтерпретаторами, але й здійснювати їх кластеризацію за різними елементами експертного вибору; виявляти аномальні відхилення; застосовувати математичні процедури для формування результатів групового вибору та аналізувати „розсіювання” і виявляти аномалії експертного вибору; здійснювати аналіз в умовах неповної експертної інформації, коли у частини експертів
вдалося вилучити інформацію щодо вибору лише окремих елементів і властивостей МЗ НІР;
аналізувати зміни у виборі експертами елементів і властивостей моделі знань під час удосконалення МЗ НІР та АСПІАР за спіральною моделлю, ін.
Реалізована на практиці методика забезпечує всебічний аналіз та високу аргументованість вибору елементів і властивостей моделі знань при побудові автоматизованої системи
підтримки інформаційно-аналітичної роботи.
Багатовимірний графічний аналіз у даному випадку є найбільш потужним аналітичним
методом аналізу і вибору, що підтверджується в [4, 6, 7, 8]. Перспективою подальших дослі-
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джень є адаптація даної методики для визначення елементів і властивостей моделей знань
для автоматизованих інформаційно-аналітичних систем різного призначення.
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АНАЛІЗ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ
НА ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛІ ЗВ’ЯЗКУ
У статті проведений аналіз зміни властивостей ізоляційних матеріалів, вироблених з поліетилену високого тиску в умовах атмосферного старіння та розроблені рекомендації стосовно умов їх зберігання і експлуатації для зменшення шкідливого впливу навколишнього середовища.

Проблеми захисту ізоляції кабельних конструкцій електричних та оптичних кабелів
зв’язку від шкідливого впливу атмосферних явищ приділяють увагу багато авторів. Так, у [1]
показано вплив навколишнього середовища (температури повітря, сонячної радіації, вітру та
ін.) на кабельні системи магістральної цифрової мережі, зокрема, на волокна оптичного кабелю, підвішеного на опорах контактної мережі.
Авторами [2] розглянуті питання стійкості ізоляції електричних і оптичних кабелів до
впливу дії радіальної дифузії води.
Також представляють інтерес результати досліджень впливу атмосферних явищ на полімерні матеріали, які широко використовуються для ізоляції кабелів зв’язку (зокрема – поліетилен високого тиску).
В даній статті проведений аналіз зміни властивостей ізоляційних матеріалів, вироблених з поліетилену високого тиску в умовах атмосферного старіння.
Дослідження проводилися шляхом порівняння параметрів, які вимірювались у нового
кабелю та після збереження протягом визначеного терміну. У першому півріччі збереження
вимірювання проводились кожні два місяці. Після першого півроку та до 2,5 років вимірювання здійснювались через кожні 6 місяців. Умови збереження забезпечувались відмінними
для трьох зразків, що досліджувались:
– у відкритій експозиції під впливом всіх шкідливих факторів атмосферного старіння
(зразки № 1);
– у напівзакритій експозиції під товщею скла − 2,5…3 мм (зразки № 2);
– у закритій експозиції в щільному темному папері у ящику стола в умовах кімнати адміністративної будівлі (зразки № 3).
Для району, де були проведені дослідження (Україна, м. Полтава), характерні такі метрологічні умови: середньорічна температура повітря (протягом багаторічних спостережень) –
дорівнює +7,2˚ С; кількість опадів становить в середньому 502 мм, сума середньочасової інтенсивності радіації – становить 7,48 кал×мін/см.
Аналіз мікроструктури зразків № 1, що протягом 2,5 років зазнав впливу світлового
опромінення показав, що поверхня зразку вкрита порами різного розміру від найдрібніших
(соті долі мм) до значних (десяті долі мм). Мікроструктура досліджувалась за допомогою мікроскопа із здатністю до збільшення в 2000 раз.
Це свідчить про те, що при сонячному опроміненні відбувається руйнування поліетиленової ізоляції шляхом порушення впорядкованості структури поліетиленових зерен та виділення з текстури поліетилену газоподібних продуктів.
Таким чином вплив світлового опромінення на зразки № 1 приводить до утворення
тріщин і пор. Їх розвиток іде досить інтенсивно, кількість і розміри протягом часу збільшуються, тріщини втрачають прямолінійність, перетворюючись зрештою на раковини.
Найімовірніше, що у разі подальшого практичного використання кабелю з пошкодженою поверхнею ізоляції, вплив таких атмосферних явищ, як дощ, сніг, паморозь та ін., буде
сприяти подальшому розвитку негативних наслідків впливу опромінення шляхом поступового механічного розширення тріщин та раковин.
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Поява тріщин у мікроструктурі поліетиленових виробів, що пов’язана з дією світла, а
також наступний вплив шкідливих атмосферних явищ забезпечують інтенсивне утворення
тріщин в мікроструктурі виробів з поліетилену. При цьому росте не тільки кількість тріщин,
але і їх розміри, що згодом призводять до зниження (або навіть повної втрати) таких характеристик, як міцність і подовження матеріалу ізоляції.
Спостереження за зовнішнім виглядом (пофарбуванням) зразків № 1 показали такі зміни протягом часу спостережень:
– зразки, котрі мали натуральний колір, після одного року опромінення придбали світло-сіре пофарбування, після двох років − світло-коричневе, після 2,5 років − світлокоричневе з темно-коричневими плямами;
– зразки, котрі мали світло-зелений колір набули темно-сірого відтінку;
– світло-розові зразки – від світло-сірого до світло-коричневого;
– поверхня червоних зразків стала матово-білою;
– зелені та сині зразки помітної зміни кольору не отримали.
Дослідження зовнішнього вигляду зразків № 2, які перебували умовах розсіяного світла
(під товщею скла) показали, що незважаючи на добрі фільтруючі властивості скла в оптичному діапазоні, особливо для ультрафіолетової складової сонячних променів, воно не повністю захищає пігмент зразків від світлової дії.
Пігментація зразків після дворічного впливу хоч і незначно, але змінилася. Мікроструктура поліетилену зразків № 2, які не піддавалися впливу інших атмосферних чинників, в
основному зберегла впорядкованість зерен.
В результаті експериментів стосовно зразків № 3, які протягом дворічного періоду зберігалися в ящиках столу в конвертах з темного паперу, встановлено, що вони не змінили свого зовнішнього вигляду і кольору. Мікроструктура виробів залишилася без змін і мала достатньо дрібну зернистість.
Основний інтерес у підсумках досліджень представляють результати механічних випробувань зразків наприкінці дослідного періоду. В процесі даних випробувань, довжина
зразків вимірювалась двічі: до початку етапу спостережень (l1) та після його закінчення і
здійснення механічних навантажень (l2). Механічні навантаження на зразки забезпечувались
шляхом підвішування до вільного кінця вертикально закріпленого зразка однакової ваги на
однаковий період часу.
Результати механічних випробувань оцінювались за допомогою параметра відносного
видовження:
l -l
Lв = 2 1 ×100% ;
l1

Отримані значення Lв зведені у табл. 1.

Таблиця 1

Відносне видовження зразків кабелю
Номер зразків та умови
спостереження
Lв

№1
відкрита експозиція
25…30 %

№2
напівзакрита
експозиція
< 20 %

№3
закрита експозиція
1%

Отже механічні випробування опромінених зразків (№ 1) показали, що їх міцність зменшилась, а відносне видовження їх ізоляції збільшилось до 25…30 %. Міцність зразків № 2
після 2,5 років спостереження знизилась до 20 %. Випробування зразків № 3 встановили, що
відносне подовження збільшилось, а міцність поліетилену знизилась незначно (1 %).
Отримані результати можуть бути корисні при проектуванні, монтажі та експлуатації
кабельних систем електрозв’язку та дозволяють сформулювати рекомендації, щодо умов
зберігання та експлуатації кабельних виробів для зменшення шкідливого впливу на них навколишнього середовища:

22

1. При зберіганні оптичних та електричних кабелів, переважно у котушках, слід уникати впливу сонячного опромінення. Це досягається ізоляцією котушок від проникнення сонячного опромінення, а саме огорненням технічним папером або брезентовими тканинами (кабельна огорожа).
2. Перед початком експлуатації, у разі використання кабелів, які зберігалися в відкритих для сонячного опромінення приміщеннях, перевірити відповідність їх електричних та
оптичних характеристик.
3. Не використовувати кабель зі значними (візуально помітними) пошкодженнями ізоляції, кабель з незначними пошкодженнями використовувати в умовах нормальної вологості.
4. При використанні кабелю суворо дотримуватись умов його використання у відповідності до технічних характеристик.
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ТЕСТІВ:
РЕАЛІЗАЦІЯ НАБОРУ СТАТИСТИЧНИХ ТЕСТІВ NIST STATISTICAL TEST SUITE
Розглядається набір статистичних тестів для оцінки криптографічної якості генераторів випадкових
та псевдовипадкових послідовностей – NIST Statistical Test Suite. Увагу акцентовано на особливостях та
ефективності програмної реалізації вказаної групи тестів. Розглянуто недоліки стандартної програмної
реалізації та шляхи їх усунення. Приводяться результати експериментальних досліджень якості випадкових
послідовностей на основі розробленої програмної реалізації.

В криптографічних застосуваннях, комп’ютерній безпеці існує ряд практичних задач, в
яких необхідно об’єктивно та аргументовано проводити аналіз статистичної якості випадкових послідовностей (ВП), що генеруються будь-яким чином.
Проходження набору (наборів) статистичних тестів ВП є обов’язковим, а в деяких випадках єдиним критерієм оцінки якості генерованої криптографічної послідовності (наприклад, тестування послідовностей істинно випадкових генераторів ВП (ГВП)).
В таблиці 1 перелічені поширені загальновідомі набори статистичних тестів [1]:
Таблиця 1
Автор / установа
Статистичні тести / джерело
Дональд Кнут (Donald Knuth)
Мистецтво програмування. Том 2.
Стенфорський університет
Напівчислові алгоритми
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html
Джорж Марсаглія (George Marsaglia)
DIEHARD
Університет штату Флоріда
http://stat.fsu.edu/~geo/diehard.html
Хелен Густавсон (Helen Gustafson)
Crypt-X
Квінтсенський університет технологій
http://www.isrc.qut.edu.au/cryptx/index.html
Альфред Менезес (Alfred Menezes)
Handbook of Applied Cryptography
Ендрю Рахін (Andrew Rukhin)
NIST Statistical Test Suite
NIST ITL
http://www.itl.nist.gov/div893/staff/soto/
jshome.html
На теперішній час потребам усіх зацікавлених сторін найкращим чином відповідає набір статистичних тестів NIST Statistical Test Suite (NIST STS) [2], який був розроблений
у 1999 році (у рамках проекту Advanced Encryption Standard (AES)) в результаті сумісної
праці спеціалістів відділів комп’ютерної безпеки та статистичної інженерії національного
інституту стандартизації та технологій (NIST). Там же була запропонована методика проведення статистичного тестування ГВП.
Існує нескінченна кількість критеріїв, які можна використовувати для перевірки того,
чи буде послідовність випадковою. Відомо, що навіть якщо критерії T1 , T2 , K , Tn підтверджують, що послідовність відповідає умовам випадковості, то це ще не означає, взагалі кажучи, що перевірка з допомогою Tn +1 -го критерію буде успішною [3, 4].
Для прийняття рішення про проходження послідовністю статистичних тестів використовуються наступні три основні підходи до обчислення критеріїв прийняття рішення [1]: на
основі визначення порогового рівня; на основі визначення фіксованого довірчого інтервалу;
на обчисленні для статистики тесту відповідного значення ймовірності P (статистика тесту
розглядається як реалізація випадкової величини, яка підпорядковується відомому закону
розподілення). Саме третій підхід використовується в пакеті NIST STS.
Тестування властивості ВП можна характеризувати та описати імовірнісними показниками. Основним принципом більшості наборів статистичних тестів є перевірка нульової
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гіпотези H 0 , яка полягає в тому, що послідовність, яка тестуються – випадкова. Альтернативна гіпотеза H a є гіпотезою про те, що послідовність не випадкова. В результаті
успішного проходження статистичного тесту приймається гіпотеза H 0 , чи H a – в іншому
випадку.
Порядок тестування послідовності S статистичним тестом виглядає наступним чином:
1. Висувається нульова гіпотеза H 0 – припущення, що послідовність S – випадкова.

2. Обчислюється статистика тесту c ( S ) .
3. Використовуючи спеціальну функцію та статистику тесту, обчислюється значення
ймовірності P = f ( c ( S ) ) , P Î [0, 1] 1.
4. Значення ймовірності P порівнюється із рівнем значущості α , як правило, обирають α Î [ 0, 001; 0, 01] . Якщо P ³ α , то приймається гіпотеза H 0 2. В іншому випадку приймається альтернативна гіпотеза.
NIST STS складається із 16-ти окремих тестів, кожен із яких перевіряє наявність відповідних статистичних дефектів у послідовності (довільної довжини), але деякі тести (зазначені
в таблиці 2) продукують множину значень P - value .
На офіційному сайті NIST (http://www.nist.gov) доступна безкоштовна програмна реалізація пакета NIST STS. Вона виконана у вигляді додатку платформи Win32 у графічному
та консольному режимі. У складі проекту є вихідні коди статистичних пакетів, генераторів
псевдовипадкових послідовностей (ГПВП), допоміжних математичних функцій та утиліт, а
також необхідні для перевірки та тестування випадкові послідовності у вигляді файлів (вихід
„неякісного” ГВП, вихід ГПВП типу BBS, SHA-1, двійкове представлення чисел π , e , кореня квадратного з двійки та трійки). Реалізація також дозволяє проводити тестування пакета
ВП, представлених у окремих файлах (бінарний чи символьний режими). Результати роботи
програми виводяться в окремі каталоги відповідного тесту та в узагальнений текстовий файл
результатів, який потім може бути проаналізований в програмах MAPLE, MS Excel тощо.
До недоліків цієї програмної реалізації можна віднести:
– необхідність розміщати ВП, що тестується, в оперативній пам’яті (ОП) електронної
обчислювальної машини (ЕОМ);
– низька швидкодія внаслідок використання мови програмування високого рівня;
– неможливість зміни параметрів тестування в деяких статистичних тестах;
– складність інтеграції окремих частин вихідного коду в програми користувача тощо.
Внаслідок перелічених недоліків, проведення всебічних та об’єктивних досліджень ВП
великих об’ємів ( ~ 1011 біт) у прийнятний проміжок часу на ЕОМ із середньостатистичними
апаратними можливостями є доволі складним завданням.
Таким чином, постає нетривіальна задача розробки програмної реалізації пакета NIST
STS, яка б забезпечувала:
1. Тестування ВП необхідної довжини та незалежної від об’ємів ОП ЕОМ.
2. Реалізацію всіх режимів та параметрів статистичних тестів, викладених в [4].
3. Уніфікація програмного інтерфейсу, забезпечення гнучкості використання та можливості простої інтеграції програмного коду для потреб користувача.
4. Забезпечення максимальної швидкодії роботи статистичних тестів.
5. Забезпечення можливості подальшого удосконалення програмної реалізації пакета із
найменшими змінами вихідного коду користувача.
При розробці нової програмної реалізації використовувались наступні рішення:
1

Кожне значення P ( P - value ) можна розглядати як імовірність того, що ідеальній ГВП породив би послідовність менш випадкову (в контексті статистичного дефекту, що перевіряється) ніж та, що тестується.
2
Наприклад, при a = 0, 001 , очікують, що 1 послідовність із 1000 може бути оцінена тестом як невипадкова,
при тому, що послідовність випадкова. При значенні P ³ 0, 001 приймають, що послідовність, яка тестується,
випадкова з імовірністю 0,999.
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1. Використання об’єктно-орієнтованої мови програмування C++ (відповідно до стандарту ISO/IEC 14882 „Standard for the C++ Programming Language”) для реалізації уніфікованих інтерфейсів програмних компонентів.
2. Підвищення продуктивності шляхом реалізації критичних по швидкодії програмних
частин вихідного коду (набір статистики тестів, обчислення параметрів тестів, операції із контейнерами, допоміжні утиліти та функції тощо) на мові програмування Асемблеру (асемблерні вставки в методах класів C++) та впровадженням алгоритмічної оптимізації.
3. Буферна обробка ВП при обчисленні статистики тестів, яка дозволяє проводити тестування ВП, не зберігаючи її повністю в ОП.
4. Обчислення допоміжних параметрів для всіх режимів роботи статистичних тестів.
5. Надання вичерпної пояснювальної інформації щодо вихідного коду проекту.
До складу програмної реалізації увійшли:
1. Набір статистичних тестів NIST STS, клас, що реалізує методику проведення досліджень ВП відповідно до вимог стандарту NIST STS.
2. Псевдовипадкові генератори ВП (SHA-1, конгруентний бітовий генератор, ПГВП
Mersen Twister, генератор ВП файлового потоку).
3. Набори контейнерів (класи вектора біт, потоку біт тощо) для зберігання, обробки
послідовностей, відповідних арифметичних та логічних операцій.
4. Додаткові допоміжні класи (таймери, маніпулятори потоку виводу тощо).
5. Файли додаткових параметрів тестів (шаблони, що не перекриваються).
Програма реалізована в середовищі програмування Microsoft Visual Studio 2005 .Net на
мові програмування С++. Були широко використані методи інкапсуляції, спадкування, поліморфізму, які забезпечили стандартизовані зручні інтерфейси класів, гнучкість та
швидкість реалізації. Під час розробки, при виборі між оптимізацією та універсальністю,
обиралося останнє. Усі компоненти підтримують технологію обробки виключних ситуацій.
В таблиці 2 приведений стислий опис пакета NIST STS, методи оптимізації та удосконалення деяких тестів, що використовувалися при розробці. Приведені реальні значення
швидкодії кожного з тесту. При визначенні швидкості обробки ВП використовувався ноутбук DELL Inspiron 6000; процесор Intel Pentium M 1,7GHz; 1,25 Гб ОП; операційна система
Microsoft Windows Server 2003 R2 Service Pack 2. Усі тести виконувалися із параметрами, що
рекомендуються методикою NIST STS [5].
Таблиця 2

Обчислення
статистики (кількість
значень P - value згідно
рекомендацій NIST STS)

Виявлюваний дефект

1

Оптимізація

2
3
Тест частот – Frequency (Monobit) Test – (1554,7 Мбіт/сек)
Нормалізована абсолют- Надто багато нулів та Підсумовування значень попередньо
обчисленої таблиці за індексом (векна сума значень еле- одиниць у послідовності
тора біт ВП)
ментів послідовності (1)
Частотний тест всередині блоку – Frequency Test within a Block – (150,9 Мбіт/ ек.)
Міра узгодженості спо- Локальні відхилення час- Довжина блоку обмежена до 232 - 1
стережуваної кількості тоти появи одиниць в біт. Побітова обробка при підраодиниць всередині блоку блоці від ідеального від- хунку ваги блоку M біт в регістрах
з теоретично очікуваним хилення 1
загального призначення процесору.
2
(1)
Обчислення дійсних значень π безпосередньо командами Floating Point
Unit (FPU)
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Продовження табл. 2
3

1

2
Перевірка серій – Runs Test – (78,5 Мбіт/сек)
Побітова обробка послідовності в
Загальна кількість серій Надто швидка або надто
на загальній довжині по- повільна зміна знаку в по- регістрах загального призначення
процесора
слідовності
слідовності (1)
Перевірка максимальної довжини серії в блоці –
Test for the Longest of Ones in a Block – (81,0 Мбіт/сек)
Відсутня необхідність визначення
Відхилення від теоретичМіра узгодженості спостережуваного значення ного закону розподілення параметра довжини послідовності
(автовизначення в ході роботи тесмаксимальних довжин
максимальної довжини
ту). Побітова обробка послідовності
серій одиниць
серії одиниць із теорев регістрах загального призначення
тично очікуваним (1)
процесора
Перевірка рангу двійкової матриці – Binary Matrix Rank Test –
запозичений з набору статистичних тестів DIEHARD Джоржа Марсаглії – (89,7 Мбіт/сек)
Безпосереднє оперування векторами
Відхилення емпіричного
Міра узгодженості між
матриць, при обчислення рангу, блозакону розподілення знаспостережуваними знаками по 32 біта за одну машинну кочень матриці від теореченнями рангів різного
манду
тичного, що вказує на запорядку із теоретично
лежність символів у поочікуваним (1)
слідовності
Спектральний тест на основі дискретного перетворення Фур’є –
Discrete Fourier Transform (Spectral) Test – (15,3 Мбіт/сек)
Реалізація алгоритму швидкого пеВиявлення періодичних
Нормалізована різниця
ретворення Фур’є на мові Асемблера
між спостережуваною та складових (трендів) в
двійковій послідовності
очікуваною кількістю
частотних компонент,
які перевищують 95 %
пороговий рівень (1)
Перевірка шаблонів, що не перекриваються –
Non-overlapping Template Matching Test – (56,3 Мбіт/сек)
Забезпечення роботи тесту для шабМіра узгодження споВелика кількість заданих
стережуваної кількості
неперіодичних шаблонів у лонів довжиною від 2 до 21 біту (обмежено об’ємом ОП). Блочна обробнеперіодичних шаблонів послідовності
ка послідовності (відповідно до дову послідовності з теорежини блоку). Доступ до таблиць за
тичним значенням
індексом (вектором біт). Обчислення
( 2 ¸ 562152 )
дійсних значень, безпосередньо, командами FPU
Перевірка шаблонів, що перекриваються –
Overlapping Template Matching Test – (41,4 Мбіт/сек)
Міра узгодженості спо- Велика
кількість
m - Забезпечення роботи тесту для шабстережуваної кількості бітних серій із одиниць у лонів довжиною від 2 до 21 біту (обшаблонів, що перекри- послідовності
межено об’ємом ОП). Блокова обваються в послідовності
робка послідовності за m -бітними
з теоретичним значенвекторами (доступ до таблиці за
ням (1)
індексом)
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Продовження табл. 2
3

1

2
Універсальний тест Маурера (Ueli Maurer) –
Maurer’s “Universal Statistical” Test – (127,4 Мбіт/сек)
Забезпечення роботи тесту для блоСума логарифма відстані Стиснення послідовності
ків довжиною від 3 до 21 біту (обмеміж l -бітними шабложено об’ємом ОП). Автовизначення
нами (1)
довжини блоку L для заданої довжини ВП, що тестується. Блокова
обробка послідовності за L -бітними
векторами (доступ до таблиці за
індексом). Обчислення дійсних значень, безпосередньо, командами FPU
Перевірка стиснення по алгоритму Лемпеля–Зіва –
Lempel–Ziv Compression Test – (27,3 Мбіт/сек)
Кількість непересічних Велика ступінь стиснення Блокова обробка послідовності (досрізних слів (векторів біт) послідовності, що тес- туп до таблиць статистики за індектується, у порівнянні із сом – вектором оброблюваних біт)
у послідовності (1)
очікуваною
ступінню
стиснення для випадкової
величини
Перевірка лінійної складності – Linear Complexity Test – (47,7 Мбіт/сек)
передобчислених
Міра узгодження спо- Відхилення емпіричного Використання
стережуваної кількості розподілу довжин еквіва- проміжних значень в алгоритмі Берподій, пов’язаних у по- лентних ЛРР для послідо- лєкемпа-Месі. Обробка векторів біт
яві фіксованої довжини вності фіксованої довжи- (поліномів) блоками, в регістрах заеквівалентного лінійно- ни від теоретичного зако- гального призначення процесора
го рекурентного регістра ну розподілення для випа(ЛРР) для заданого бло- дкової послідовності, що
ку, із теоретично очіку- вказує на недостатню
складність послідовності,
ваним (1)
що тестується
Послідовний тест – Serial Test – (34,7 Мбіт/сек)
Міра узгодженості спо- Нерівномірність розподілу Забезпечення роботи тесту для блостережуваної кількості m -бітних слів у по- ків довжиною від 3 до 21 біту (обмежено об’ємом ОП). Блокова обробка
усіх варіантів m -бітних слідовності
послідовності за векторами біт (досшаблонів, що зустрілися,
туп до таблиць частоти за індексом
з теоретично очікуваним
зустріч)
(2)
Ентропійний тест – Approximate Entropy Test – (32,0 Мбіт/сек)
Міра узгодженості спо- Нерівномірність розподілу Забезпечення роботи тесту для
стережуваного значення m -бітних слів у по- блоків довжиною до 21 біту (обмеентропії джерела із тео- слідовності (регулярність жено об’ємом ОП). Блокова обробка
послідовності(доступ до таблиць сум
ретично очікуваним для властивостей джерела)
значень через індекси – вектори біт)
випадкового джерела (1)
Перевірка накопичених сум – Cumulative Sums (Cusum) Test – (103,0 Мбіт/сек)
Максимальне
відхи- Велика кількість одиниць Побітова обробка послідовності в
лення накопиченої суми або нулів спочатку або регістрах загального призначення
двійкової
по- процесора
елементів послідовності вкінці
від начальної точки від- слідовності
ліку (2)
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Продовження табл. 2
1
2
3
Перевірка випадкових відхилень – Random Excursions Test – (49,1 Мбіт/сек)
Міра узгодженості спо- Відхилення від теоретич- Забезпечення роботи тесту для макстережуваної кількості ного закону розподілу ві- симальних значень від 4 до 100. Повізитів при випадковому зитів у конкретний стан бітова обробка послідовності в регісруханні в заданий стан при випадковому руханні трах загального призначення процесора
всередині циклу, з теоретично очікуваним (8)
Перевірка випадкових відхилень (варіант) –
Random Excursions Variant Test – (56,8 Мбіт/сек)
Загальна кількість візи- Відхилення від теоретич- Забезпечення роботи тесту для мактів у заданий стан при но очікуваної загальної симальних значень від 9 до 100. Повипадковому
руханні кількості візитів при ви- бітова обробка послідовності в регіспадковому руханні у зада- трах загального призначення проце(18)
сора
ний стан
Таким чином, розроблена програмна реалізація дозволяє:
1. Повною мірою провести об’єктивні дослідження ГВП відповідно до рекомендацій
NIST STS.
2. Отримувати додаткові статистичні дані за рахунок збільшення кількості параметрів
тестів та можливості тестування досліджуваних послідовностей достатньо великих об’ємів
(до 264 - 1 біт).
3. Проводити тестування із задовільною швидкодією пакета при прийнятних апаратних можливостях ЕОМ.
4. Здійснювати розширення наборів програмних компонент (застосування існуючих
інтерфейсів для тестування інших апаратних чи нових програмних ГВП, інших наборів статистичних тестів, нових контейнерів тощо).
5. В подальшому поступово удосконалювати внутрішню логіку програмної реалізації
без змін вихідного коду користувача.
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АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ КОРПОРАТИВНИХ
МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ CDMA
В даній статті розглядається питання доцільності використання та перспективи розвитку мереж
зв’язку CDMA. Наведені конкретні переваги та можливості, які отримує корпоративний користувач від застосування мереж CDMA у порівнянні зі звичайними проводовими мережами.

Потрібно визнати, що український споживач, удосталь накористувавшись телефонами
GSM стандарту, про те, що таке стандарт CDMA, має досить неясні уявлення.
Тим часом цей більш, ніж перспективний напрямок одержує в Україні все більший і
більший розвиток. Отже, спробуємо розібратися, що ховається за цими загадковими чотирма
буквами.
CDMA (Code Dіvіsіon Multіple Access) – технологія стільникової системи рухливого
радіозв’язку, у якій використовується множинний доступ з кодовим поділом каналів. Була
розроблена й запропонована для комерційного застосування компанією Qualcomm (США),
хоча основні принципи технології були розроблені ще в середині ХХ ст. З тих пір цей вид
зв’язку пройшов серйозний еволюційний шлях розвитку.
Що вигідно відрізняє CDMA від інших цифрових технологій? Сьогодні постачальники
послуг CDMA-зв’язку використовують систему CDMA-2000. А це:
1. Якість голосового зв’язку. Завдяки використанню більш сучасних систем кодування
й високої завадостійкості, CDMA має найкращу якість передачі голосу в порівнянні з іншими технологіями стільникового зв’язку. Якість мови в системі CDMA наближається до якості
мови в проводовому каналі. Оскільки по каналах CDMA передається не тільки голос, але й
будь-яка інша інформація, особливу цінність має відсутність перешкод. Якщо рядовий користувач, по великому рахунку, байдужий до того, звучить його голос при телефонній розмові
з бездоганною чистотою або з невеликими перешкодами, то помилки, допущені при передачі
файлів, можуть порушити цілісність, наприклад, корпоративної бази даних. Застосовуємий
,,код” служить не тільки для ідентифікації розмови того або іншого користувача, але і є одночасно своєрідним фільтром, що усуває перекручування й фонових перешкод. Убудований
алгоритм кодування забезпечує високий ступінь конфіденційності, забезпечуючи захист від
несанкціонованого доступу й прослуховування.
2. Широке охоплення місцевості. Використання новітніх технологій і алгоритмів обробки сигналів дозволяє забезпечувати значно більше широку зону покриття в порівнянні з
іншими стандартами.
3. Стійка робота в будинках і тунелях. У містах з високою щільністю забудови й у гористій місцевості зона покриття і якість обслуговування можуть погіршуватися через ефект
перевідбиття радіохвиль. Технологія CDMA розроблена таким чином, що прийнятий сигнал
складається з декількох сигналів, що поширюються, це дозволяє без втрати якості працювати в будинках і тунелях.
4. У сотні разів менше значення вихідної потужності на відміну від інших, використовуваних у цей час стандартів, відрізняє якість технології CDMA при розгляді двох важливих
факторів: впливу на організм людини; тривалості роботи без підзарядки акумулятора.
5. Ємність CDMA від десяти до двадцяти разів вище, ніж в аналогових системах, і в
три – шість разів перевищує ємність інших цифрових систем. Мережі, побудовані на її основі, ефективно використовують радіочастотний ресурс, завдяки можливості багаторазо- вого використання одних і тих же частот у мережі.
6. Система CDMA забезпечує меншу затримку в передачі голосового повідомлення,
чим інші системи рухливого зв’язку. При використанні CDMA не доводиться застосовувати
витончені засоби для придушення ехо-сигналу. Зроблений метод корекції помилок дозволяє
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ефективно боротися з багатопроменевим поширенням сигналу. Ця властивість дає додаткові
переваги CDMA в умовах міст із висотними забудовами.
7. Висока конфіденційність переданих даних. За рахунок використання технології
CDMA досягається висока енергетична прихованість систем із шумоподібним сигналом.
Суть сказаного полягає в тому, що широкосмуговий сигнал не тільки важко розкодувати –
його важко просто виявити, тобто виявити сам факт роботи абонентської станції.
8. Висока швидкість з’єднання з інтернетом. Зараз середня швидкість роботи звичайних
комп’ютерних модемів – 56 Кбіт/с, а стільникові телефони без використання GPRS
зв’язуються з інтернетом ще повільніше. Технологія CDMA останніх поколінь дозволяє
підтримувати швидкість до 153 Кбіт/с. А в принципі може забезпечувати прийом інформації
зі швидкістю 2,4 Мбіт/с. Це дає можливість перегляду інтернет-сторінок у форматі HTML
безпосередньо на екрані телефону, а також одержання й відправлення електронної пошти на
стільниковий телефон.
Що стосується недоліків, то їх в CDMA небагато, хоча на рішення деяких проблем знадобився не один десяток років. Головним стримуючим фактором її практичного застосування довгі роки була (і залишається) складність устаткування. І хоча поява спеціальних DSPпроцесорів привела до деякого його спрощення, коло виробників, яким по плечу створювати
таку апаратуру (особливо базові станції), не назвеш широким.
Інший недолік – виникнення взаємних перешкод, що погіршують умови прийому при
зростанні числа активних абонентів, що позначається на зв’язку периферійних вилучених
абонентських станцій. Так, у міру збільшення завантаження системи, можуть зменшуватися
розміри зони обслуговування й погіршуватися перешкодна обстановка.
Головні ж камені спотикання на шляху впровадження технології CDMA – висока чутливість до розкиду потужностей абонентських станцій і складність синхронізації базових
станцій. Перша із цих проблем була вирішена за рахунок створення унікальної високоточної
системи керування потужністю (крок 0,5 – 1 дб, швидкість 0,8 або 1,6 кбіт/с), а друга – за допомогою сигналів GPS.
У цей час модно міркувати про те, що краще: мережі GSM або мережі CDMA. Слід зазначити, що хоча й те, і інше надає нам зв’язок, спроба зрівняти дані системи не зовсім доречна з технічної точки зору – вони працюють за зовсім різними принципами. Про це можна
міркувати тільки на побутовому рівні: колись була хороша мережа NMT, була хороша, поки
не з’явилася мережа GSM; до недавніх пір була хороша мережа GSM, але з’явився ще кращий для споживачів стандарт – CDMA. Якщо ж абстрагуватися й розглядати системи GSM і
CDMA як якісь ,,чорні ящики” зі своїми наборами вхідних і вихідних параметрів, то очевидно, що ,,ящик” CDMA працює набагато ефективніше, ніж його конкурент по цифрі GSM.
Справа тут навіть не в тому, що якість мови вища, її можна зрівняти, а скоріше в розумінні,
що коли їдеш на великій швидкості, зв’язок, швидше за все, не перерветься, підслуховувати
ніхто не зможе, нарешті, 10 мВт у голови більш приємно, ніж 0,8...2 Вт при користуванні телефоном GSM.
Реально доведені переваги технології CDMA привели до орієнтації всіх постачальників,
що розробляють системи радіотелефонного зв’язку 3-го покоління (у тому числі й для рухливого зв'язку), винятково на нього, а точніше на різні варіанти широкосмугової CDMA.
Раніше міжнародними регулювальними органами були розроблені рекомендації до систем 3-го покоління (Thіrd Generatіon або 3G), названі умовно ІMT-2000. У США існує також
організація ,,CDMA Development Group” (або CDG), що координує діяльність виробників.
Займається цим, зрозуміло, і ІTU-R – міжнародний орган, що займається радіозв’язком.
Концепція ІMT-2000 передбачає можливість взаємодії з іншими існуючими наземними
й супутниковими мережами зв’язку (зокрема GSM), передачу голосу, даних і відео. Там будуть швидкості передачі 64 кбіт/с, 144 кбіт/с, 2 Мбіт/с: дещо буде для абонентів з обмеженою
мобільністю, дещо – для високомобільних абонентів. Основні напрямки роботи тут наступні:
високошвидкісна передача даних, мультимедійні додатки, взаємодія із супут- никовими ме-
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режами, глобальний роумінг, сумісність із мережами 2-го покоління. Для систем 3-го покоління відводяться радіочастоти навколо 2 Ггц.
Піднімемося на мить над земною суєтою в навколоземний космічний простір. Там зараз
розгортаються системи глобального супутникового зв’язку на низькоорбітальних супутниках. Одна з них, Іrіdіum, використовує технологію TDMA, інша, Globalstar – CDMA (близьку
до розглянутої вище). Ці системи мають свої особливості в частині оснащення космічних
апаратів, числа земних станцій і т.п., однак, вони повинні надавати зв’язок в ,,білих плямах”,
де немає наземного стільникового зв’язку. Перша система вже почала функціонувати, друга
почне роботу наступного року. Незважаючи на те, що недавня аварія українського ракетоносія, що поховав декілька супутників Globalstar, трохи відсуне строки реалізації однойменної мережі, побажаємо їм успіхів і відзначимо, що попередня інформація про тарифи говорила про те, що вартість послуг Globalstar нижче майже на порядок (є, очевидно, тут заслуга й
самої технології CDMA). І відзначимо, що це не єдине її застосування, оскільки більшість
перспективних супутникових проектів також опирається на використання технології CDMA.
Компанія ,,Pelecom” позиціонує себе, насамперед, як постачальник устаткування й послуг у сфері телекомунікацій. Одним з напрямків її діяльності є комплексна телефонізація й
надання консалтингових послуг, для забезпечення повноцінної роботи сучасного офісу. У
сьогоднішнім морі пропозицій по послугах зв’язку, часом важко розібратися які з видів телекомунікаційних сервісів краще використовувати для зменшення витрат на послуги зв’язку й
інформаційне забезпечення.
Компанія ,,Pelecom”, будучи постачальником устаткування CDMA і надаючи послуги
по підключенню до операторів CDMA у Києві, бачить серед своїх клієнтів велику кількість
представників малого й середнього бізнесу. Саме в цьому сегменті підприємців багато хто
давно вже оцінили всі переваги, які надає зв’язок CDMA. Дійсно, мабуть, тільки оператори
CDMA на сьогоднішній день здатні конкурувати з таким монополістом у всіх сферах телекомунікацій, як Укртелеком. Завдяки роботі операторів CDMA одержання прямого київського номера перетворилося в просту й небюрократичну справу, яка вирішується в плині 1
дня, без черг і дротиків. І на сьогоднішній день цей вид зв’язку є самим вигідним рішенням
для телефонізації офісів і підприємств. Не будемо повторюватися, тому що про всі ці переваги ви можете прочитати в інших джерелах, і вони очевидні. Питання в іншому, як найбільше
продуктивно скористатися перевагами прямого номера CDMA, для вашого бізнесу. Придбання прямого номера CDMA найчастіше ще не все. Для повноцінної роботи середнього
офісу іноді необхідна МІНІ-АТС. Річ звичайно відома, але здатна розвантажити й направити
в потрібне русло ті інформаційні потоки, які часом обрушуються на сучасне підприємство.
Вибираючи МІНІ-АТС для офісу важливо знати, яка вам необхідна ємність станції, її
конфігурація, які в неї повинні бути можливості й технічні характеристики, щоб не платити
зайвого й у той же час максимально ефективно використовувати те, що є. Фахівці компанії
завжди готові зробити для Вас послуги з підбору необхідного устаткування і його технічного
налагодження, тому що іноді потрібно зв’язати воєдино безліч різних видів пристроїв, таких
як стаціонарні телефони CDMA, GSM-шлюзи, аналоговий факс. Що стосується стаціонарних
терміналів CDMA, то вони прекрасно підходять для офісних рішень, оскільки включаються в
МІНІ-АТС у якості зовнішньої (міської) лінії. Можливо, у Вас уже є МІНІ-АТС, тоді найчастіше вона має потребу в попередній програмації для того, щоб стаціонарна база CDMA,
яку ви до неї підключите, могла коректно працювати. Співробітники компанії завжди готові
зробити необхідні для цього роботи за цілком скромну винагороду. Якщо є необхідність у
прокладанні кабелю в приміщення, розведенню телефонних ліній і необхідно створити локальну комп'ютерну мережу, то в них є цілий ряд партнерів, які швидко і якісно зможуть
зробити ці види робіт.
Один з видів послуг, надаваних компанією, є налаштування вашого CDMA термінала
на роботу в Інтернеті, тому що для цього необхідна, у деяких випадках, робота фахівця. Це
може бути по різних причинах. Через сам комп’ютер, через неправильну первісну установку
драйверів, невпевненого прийому сигналу. Для цього фахівці приїдуть прямо до Вас на
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місце, де Ви хотіли б здійснити підключення, і зроблять всі необхідні налаштування. Зокрема, якщо це пов’язане з невпевненим прийомом сигналу, або навіть відсутністю його (головне, щоб десь відносно поруч перебувала базова станція CDMA) потрібна установка виносної
антени. Як показує практика, це допомагає ,,витягнути” сигнал навіть, здавалося б у самих
безнадійних випадках.
У той же час компанія може зробити консультаційні й технічні послуги для великих
офісів і підприємств. Зокрема, вона співпрацює з компаніями, що надають послуги проводового зв’язку. Якщо у ваш офіс або підприємство необхідно подати велику кількість міських
номерів (більше 10, 20), то одне із кращих і сучасних рішень – це подати їх по потоці E1 (PRІ
- Prіmary Rate Іnterface, 2,040 Mбіт/с), що дозволяє одержати сучасний цифровий зв’язок, багатоканальні телефони, а також дати швидкісні рішення по передачі даних.
Для великого офісу і того, що розвивається, це, мабуть, одне з найпривабливіших пропозицій, тому що дозволяє не залежати від кількості вільних кабельних ліній, які підведені у
будинок, як це відбувається в традиційному проводовому зв’язку.
Двохмегабітний потік PRІ подається або по оптоволоконному кабелю, пропускна
здатність якого практично необмежена, або, за допомогою модемних пристроїв, по 2 парах
проводів. Така система дозволяє безболісно збільшувати кількість міських номерів без додаткової прокладки кабелю, дає весь спектр переваг справжнього цифрового зв’язку, а також
ви й тут звільняєтеся від монопольного впливу Укртелекома, тому що номерну ємність надасть незалежний оператор.
Телекомунікації й інформаційні технології – області діяльності, які найшвидше змінюються. Постійно з’являються все нові й нові технології, за якими часом важко встежити. Саме головне, навчитися із усього цього витягати користь, знайти розумний баланс ціни і
якості. У цьому компанія ,,Pelecom” й намагаємося допомогти всім своїм клієнтам, і раді коли їхня допомога відкриває нові можливості для розвитку діяльності своїх клієнтів.
Вони прагнуть до комплексного підходу рішення всіляких завдань, для того щоб їхні
клієнти могли правильно вкласти гроші в сферу телекомунікацій, з обліком не тільки сьогоднішнього дня, але й з перспективою на майбутнє й, у той же час, щоб ці інвестиції принесли вже сьогодні свій економічний результат.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ
РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ
Розглядається інформаційна технологія класу GALS, що знайшла широке використання при проектуванні широкого кола виробів ракетної техніки.
Використання цієї технології дозволяє подати в комп’ютерному середовищі виріб на кожному етапі
його життєвого циклу у виді ієрархії інформаційних моделей, що становлять єдине ціле і мають
супідрядність.

Створення таких складних технічних об’єктів, як керовані ракети, в сучасних умовах
вимагає комплексного використання інформаційних технологій на всіх етапах життєвого
циклу.
Життєвий цикл ракети (ЖЦР) складається з послідовних і взаємодіючих стадій, які
спрямовані на її проектування, виробництво та експлуатацію.
Інформаційна технологія, що охоплює весь життєвий цикл виробу, одержала назву
CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support – безперервна інформаційна підтримка життєвого циклу виробу).
Використання цієї технології дозволяє подати в комп’ютерному середовищі виріб на
кожному етапі його життєвого циклу у виді ієрархії інформаційних моделей, що становлять
єдине ціле і мають супідрядність, а кожна наступна повинна бути більш детальною і містити
додаткову інформацію. Ієрархія цих моделей стосовно створення ракети даного класу,
зображена на рис. 1.
Технологія CALS базується на локальних рішеннях, розроблених і реалізованих на попередніх етапах розвитку інформаційних систем (система автоматизованого проектування,
система автоматизованої технологічної підготовки виробництва, автоматизована система керування технологічними процесами, автоматизована система керування різних рівнів стадій
ЖЦР, окремі комп’ютеризовані виробництва) і включає такі принципи:
1. Інтегрована комп’ютеризація при створенні науково-технічного наробітку, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, оцінка технічного рівня розроблюваної ракети, проектування, конструювання, підготовка виробництва, організація й керування серійним виробництвом, матеріально-технічне постачання, льотні випробування, експлуатація, гарантійне й післягарантійне обслуговування, ремонт, усунення несправностей, модернізація, продовження ресурсу, демонтаж і утилізація ракет, безперервна підготовка й перепідготовка кадрів конструкторів, технологів, організаторів виробництва, служб контролю і
якості, фахівців маркетингу, збуту, матеріально-технічного забезпечення, основних постачальників матеріалів, напівфабрикатів, кріпильних виробів, нормалей, що комплектують вироби, представників замовників техніки, тобто протягом всіх фаз життєвого циклу ракети.
2. Єдине інформаційне середовище в електронній формі для всіх учасників життєвого
циклу ракет з використанням:
– корпоративної мережі;
– територіальних обчислювальних мереж;
– глобальної мережі Internet,
– систем для конструювання (CAD), виробництва (САМ) і інженерних розрахунків
(САЕ) (CAD/CAM/ CAE-Систем);
– PDM – керування даними про продукцію;
– ERP – планування ресурсів підприємства, можливий прямий доступ з боку замовника,
паралельне проектування інших інформаційних технологій.
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Функціональна структура

Принципова схема

Технічні рішення

Робоча документація

Технологічні процеси та
програми управління для їх
реалізації
Планування та керування
виробництвом
Нагромадження інформації
з результатів випробувань
Посібник з експлуатації

Рекомендації з утилізації
Рис. 1. Ієрархія інформаційних моделей для різних етапів життєвого циклу ракети

3. Повне електронне визначення розроблюваної ракети (найважливіший елемент
CALS) – електронний макет ракети і її складових частин, просторове вв’язування складових
ракети без виготовлення фізичних плазів і макетів поверхні елементів конструкції
ракети, виключення паперового паралельного документообігу.
4. Критерієм ефективного виробництва високоякісної продукції є сертифікована
система якості на відповідність вимогам міжнародних стандартів у рамках єдиного
інформаційного поля життєвого циклу ракети.
5. Застосування передових інформаційних технологій, програмних і апаратних засобів, сучасного технологічного встаткування, у т.ч. за рахунок модернізації встаткування з
числовим програмним керуванням на базі персональних комп’ютерів з вбудованими
системами контролю геометрії, сучасних координатно-вимірювальних комплексів; високоефективних конструкційних і функціональних матеріалів, високоресурсного титанового кріплення, матеріалознавчо-технологічних, конструкторсько-технологічних і інших
рішень.
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6. Реалізація інтегрованих автоматизованих систем проектування, редагування й
документування для виконання проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки виробництва, розробки керуючих програм для верстатів з ЧПУ, обробних центрів,
гнучких виробничих модулів і систем.
7. Єдина інформаційна база учасників створення ракети, як основа розробки й випуску конкурентоспроможної продукції в короткий термін з оптимальними витратами, що забезпечує високу якість, надійність, ресурс, безпеку з перших виробів, із
застосуванням інтерактивних електронних технічних положень – комплексу даних
технічної, експлуатаційної, ремонтної документації, наданої замовникові в електронній
формі на компакт-диску або доступної через Internet (технічний опис виробів і його агрегатів, вузлів; технологію експлуатації, обслуговування, ремонту; відомості про діагностику несправностей і ін.).
8. Прогнозування впливу конкретних проектів на науково-технічний, виробничий потенціал, на оптимізацію керування проектом, як за часовими показниками, так
і по витратах, а також на підготовку комерційних пропозицій для участі в тендерах.
9. Система інформаційного забезпечення експлуатації й технічного обслуговування
ракетної техніки розглянутого класу.
10. Інформаційна підтримка експлуатації ракетної техніки розглянутого класу, що передбачає виконання таких заходів:
– забезпечення комплектом експлуатаційної документації в електронному виді;
– вказання особливостей експлуатації ракети;
– випуск сервісних бюлетенів;
– ведення статистки відмов даної ракетної техніки в інших регіонах;
– алгоритми пошуку несправностей;
– пошук (замовлення) необхідних запасних частин у базі даних всіх виробників.
11. Інформаційна модель ресурсів:
– виробничі й допоміжні площі;
– технологічне, контрольно-вимірювальне, транспортне, інженерне та інше устаткування;
– стапелі й перевірочні стенди;
– запаси матеріалів, напівфабрикатів, що комплектують вироби і ін.;
– персонал всіх спеціальностей і кваліфікацій.
Ресурси відбиваються в інформаційній моделі статичними (клас, тип, категорія, конструктивні елементи й т.д.) і динамічними (стан, кількість, температура й т.д.) характеристиками, перетворюючи інформацію про підприємство й про вироби в найважливіший корпоративний ресурс.
12. Забезпечення інформаційної безпеки на основі реалізації доктрини державної
безпеки, що регламентує доступ до інформації, її захист, запобігає випадковим або навмисним загрозам безпеки інформації, що виходять як із внутрішніх, так і із зовнішніх
джерел.
Стадією життєвого циклу керованої ракети, на якій проводяться науководослідні й дослідно-конструкторські роботи зі створення керованої ракети, є проектування.
Впровадження інформаційних технологій на етапі проектування передбачає створення
системи автоматизованого проектування, що складається з функціональних підсистем, які
відбивають цільову спрямованість окремих часткових завдань проектування керованої ракети, а також технічних, математичних і інформаційних підсистем.
Структурна схема системи автоматизованого проектування керованої ракети показана
на рис. 2.
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ТТЗ

Вибір аеродинамічної схеми

Розробка теоретичного креслення
та компонувальної схеми

Розрахунок масо-інерційних та
центрувальних характеристик

Визначення АДХ

Розрахунок енергобалістичних
характеристик

Розрахунок зовнішніх навантажень

Формування контуру стабілізації
Розробка структури рульових
приводів, проведення математичного моделювання
Формування контуру керування

Розрахунок точності та ефективності

Розробка рульових приводів

Розробка системи керування

Компоновка відсіків виробу

Розробка конструкторскої документації
Уточнення масо-інерційних та
центрувальних характеристик
Розробка технології виготовлення

Технологічна підготовка виробництва

Конструкторське супроводження
виробництва

Серійне виробництво

Рис. 2. Система автоматизованого проектування керованої ракети
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Застосування CALS технології на принципі інтегрованої комп’ютеризації при побудові
сучасних систем автоматизованого проектування керованих ракет дозволяє виконувати роботу, нагромаджувати і переробляти проектну інформацію, а також обмінюватися даними в
єдиному інформаційному середовищі.
Так, при проведенні НДР і ДКР зі створення керованих ракет в інтегрованих програмних системах і програмних системах з поданням даних у виді загальних форматів обміну
вирішуються такі завдання: комплексний тактико-технічний аналіз застосування ракети,
проектування зовнішнього вигляду і компонування ракети з розрахунком масо-інерційних і
центрувальних характеристик, розрахунок аеродинамічних характеристик, міцності, зовнішньої й внутрішньої балістики, проектування електричних схем і електронних блоків, розробка конструкторської документації, технологічні розрахунки і розробка технологічної документації, накопичення і обробка результатів випробувань, системний аналіз.
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УДК 621.372

к.т.н. Козловський В.В. (НАОУ)
СИНТЕЗ ФІЛЬТРІВ НА НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ

Розроблена методика, яка дозволяє проектувати смугові фільтри, що складаються з несиметричних
ступінчастих розімкнених резонаторів з електромагнітним зв’язком при збільшеному числі незалежних параметрів.

Смугові фільтри (СФ) на основі різних мініатюрних ліній передачі (несиметрична полоскова, компланарна, щілиста та ін.) широко використовуються в різних пристроях систем захисту інформації. Істотним обмеженням застосування наявних методик розрахунку СФ [1−3]
з необхідними амплітудно-частотними (АЧХ) і фазочастотними (ФЧХ) характеристиками є
те, що вони дозволяють проектувати СФ з однакових і найчастіше симетричних резонаторів з
постійного завдовжки електромагнітного зв’язку між резонаторами. Вказане обмеження істотно знижує роль теоретичних розрахунків при конструюванні СФ з різними АЧХ і ФЧХ і
пристроїв на їх основі. Так, наприклад, побудова відомих частотно-селективних пристроїв
зводиться до розрахунку кожного СФ (на основі однакових резонаторів), врахуванню реактивних опорів інших вносимих реактивностей СФ і компенсації сумарного реактивного опору додатковою реактивною неоднорідністю, яка може входити в перший резонатор СФ і враховуватися при розрахунку узагальненої схеми СФ.
Метою статті є розробка узагальненої методики розрахунку СФ на короткозамкнутих
(КЗ) ступінчастих резонаторах з електромагнітним зв’язком при збільшеному числі незалежних параметрів, яка дозволяє в ширших межах змінювати конструкцію пристроїв за рахунок
довільності вибору електричних довжин і хвильових опорів відрізків резонаторів.
Розглянемо СФ на несиметричних ступінчастих резонаторах (НР). Одним з варіантів
досягнення поставленої мети є використання СФ на ступінчастих НР з довільною електричною довжиною електромагнітного зв’язку і схемою НР, що змінюється за довжиною СФ, й
приводить до збільшення числа незалежних електричних параметрів СФ (рис.1). Кожен i-й
резонатор СФ складається з каскадного включення замкнутих зв’язаних ліній передач (ЛП) з
електричними довжинами
Q2 i -1, i , Q2 i , i +1 ,
хвильовими опорами для парного
Z 0ei -1, i , Z 0ei, i +1 і непарного Z 00i -1, i , Z 00i, i +1 типів збудження коливань і відрізків одиночних ЛП з електричними довжинами q1i -1,i ,q1i ,i +1 , хвильовими опорами Z1i -1, i , Z1i, i +1 .
Вихід
Zн

q 2 0 ,1
Z 2 0 ,1

q 10 ,1

q 11, 0

Z 2 1, 0

Z 0 e 0 ,1

Z 10 ,1

Z 11, 0

Z 0 e1 , 0

Z 000 ,1
B лi

Вхід

q 2 1, 0

Z 001 , 0

B пi

1-й резонатор

Рис. 1. Структура СФ на несиметричних ступінчастих резонаторах з різними видами електромагнітного зв’язку
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Основним моментом при синтезі фільтрів НВЧ є встановлення відповідності між зосередженим прототипом і розподіленим колом [3, 4]. З аналізу схеми рис.1 виходить, що дана
відповідність встановлюється таким чином.
1. Вибирається схема заміщення з інверторами провідності для схеми, що розраховується.
2. Знаходиться умова відповідності схеми, що розраховується, і схеми заміщення.
3. Для схеми заміщення знаходиться вираз для вхідної провідності резонатора і умова
резонансу.
4. Визначається крутизна реактивної провідності на частоті резонансу СФ і за відомими
виразами [3−5] розраховуються значення інверторів провідності.
5. З умови відповідності схеми, що розраховується, і схеми заміщення, визначаються
хвильові опори зв’язаних ЛП.
В результаті розрахунку хвильові опори і електричні довжини стають однозначно
пов’язаними з коефіцієнтами полінома, яким апроксимується частотна характеристика робочого загасання СФ.
Трудність зіставлення СФ з складнішою схемою резонаторів полягає в складності знаходження аналітичних виразів для реактивної провідності резонаторів і її крутизни на резонансній частоті.
Умова відповідності схеми СФ на зв’язаних відрізках ЛП з хвильовими опорами для
парних Z 0ei, i +1 і непарних Z 00i, i +1 типів коливань і електричною довжиною Q2i, i +1 (рис. 2) і
схеми з інвертором провідності J i, i +1 і відрізками ЛП з хвильовими опорами Z 2 i, i +1 і електричною довжиною Q2i, i +1 (рис. 3) знаходиться з умови рівності коефіцієнтів матриць передачі ланок СФ даних схем. В цьому випадку маємо

Z 0ei ,i +1 = Z 2i ,i +1

1 + J i ,i+1 csc(Q2i ,i+1 ) + J i2,i +1

Z 00i ,i +1 = Z 2i ,i +1

1 - [J i ,i +1ctg (Q2i ,i +1 )]

2

,

1 - J i ,i +1 csc(Q2i ,i +1 ) + J i2,i +1
1 - [J i ,i +1ctg (Q2i ,i +1 )]

2

(1)

,

(2)

де J i, i +1 = J i, i +1 Z 2 i, i +1 - нормоване інвертування провідності; i = 0, 1, 2, ..., n .
Відмінність полягає у тому, що резонатори (рис. 2) складаються з відрізків ЛП з різними хвильовими опорами, зокрема, нерівними опорами навантаження і генератора, що обумовлює несиметричність резонаторів з можливістю отримання різних параметрів зв'язку між
резонаторами при апроксимації АЧХ ПФ одним і тим же поліномом.
Умова резонансу для резонатора на рис. 3 знаходиться з умови рівності нулю вхідної
провідності і визначається у вигляді:
Z1i -1,i
Z1i ,i +1
1 - tg (Q1i -1,i )tg (Q 2 i -1,i )
1 - tg (Q1i ,i +1 )tg (Q2 i ,i +1 )
Z 2 i -1,i
Z 2 i ,i +1
(3)
=,
tg (Q1i -1,i ) tg (Q2 i -1,i )
tg (Q1i.i +1 ) tg (Q 2 i ,i +1 )
+
+
Z1i -1,i
Z 2 i -1,i
Z 2 i ,i +1
Z 2 i ,i +1
де і = 1, 2, 3..., n..
Трансцендентний вираз (3) не зручно використовувати для практичних розрахунків.
Його можна замінити, при обмеженні на реалізацію електричних довжин, системою двох рівнянь, розглядаючи резонатор у вигляді двох каскадноз’єднаних в перетині 2−2 четвертьхвильових резонаторів (l/4-резонаторів).
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q 2 i -1 , i

q 2 i , i +1

Z 0 ei -1,i

q 1i -1,i

q 1 i , i +1

Z 2 i , i +1

Z 00 i -1, i

Z 1 i -1 , i

Z 1 i , i +1

Z 0 ei , i +1
Z 00 i , i + 1

i-й резонатор

Рис. 2. Ланцюг СФ на несиметричних ступінчастих резонатора

3

1

2

J i -1,i

J i ,i + 1

q 2 i -1, i

q 1i -1,i

q 1i ,i +1

q 2 i , i +1

Z 2 i -1, i

Z 1i -1, i

Z 1i , i +1

Z 2 i , i +1

B пi

B лi
Yлi

i-й резонатор

Y пi

Рис. 3. Схема заміщення ланки СФ
При цьому умова резонансу визначається з умови рівності нулю вхідних опорів кожної
частини резонатора в перетині 2−2 і може бути одержано прирівнюванням до нуля лівої і
правої частини (3) у вигляді:
Z 2i -1,i
ì
ïQ1i-1,i = arctg (Z1 tg (Q2 )) ,
ï
i -1,i
i-1,i
í
Z 2i ,i+1
ïQ1i ,i +1 = arctg
.
ïî
(Z1i ,i+1 tg (Q2i,i+1 ) )

(4)

де і = 1, 2, 3..., n.
Нормовані коефіцієнти інверсії з урахуванням прийнятих позначень (рис. 1) при цьому
приймають вигляд:

J 0,1

wBл1Z 02,1
=
,
g i g i +1Z н
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(5)

J i ,i +1 = wZ 2i ,i+1

B лi Bпi
,
g i g i +1

(6)

wBпn Z 2 2n,n+1
,
(7)
g n g n+1Zг
де і = 1, 2, 3..., n-1, w − відносна смуга пропускання СФ; gi- параметри елементів прототипу
фільтра нижніх частот; Bёi і Bni− параметри крутизни реактивних провідностей резонатора з
лівої і правої сторін.
Для визначення крутизни реактивної провідності резонаторів із загальнішою схемою
розглянемо резонатор, що складається з каскадного включення довільних k відрізків ЛП
(рис.4) з електричними довжинами Q j і хвильовими опорами Z j .
J n,n+1 =

Bk
Yk

Y k -1

q1
m1
Z1

q2
m2
Z2

q k -1
m k -1
Z k -1

qk
mk
Zk

Y2

Yk -2

Y1

Рис. 4. Несиметричний ступінчастий розімкнений резонатор
Вхідна провідність в 1-му перетині резонатора визначається як вхідна провідність розімкненого шлейфа:

Y1 =

tg (Q1 )
,
Z1

(8)

а її крутизна знаходиться диференціюванням по Q1 :
Y1' =

1 + tg 2 (Q1 )
,
Z1

(9)

Вхідна провідність в j-му перетині визначається за відомим виразом [1] і виражається
через вхідну провідність в (j−1) -му перетині і параметри j-го відрізка лінії передачі, в якому
єдиним частотнозалежним параметром є
:
Qj
Yj =

1 Z jY j -1 + tg (m j Q1 )
,
Z j 1 - Z jY j -1tg (m j Q1 )

(10)

Qj

де m j =
− нормована електрична довжина j-го відрізка щодо 1-го відрізка резонатора.
Q1
Продиференціювавши (10) по Q1 і здійснивши перетворення, одержимо вираз для крутизни реактивної провідності в j- му перетині резонатора:
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Y j' =

[

])

1 + tg 2 (m j Q1 )
1
2
Y j'-1 Z j + m j (Z j Y j -1 ) + 1 ,
2
Z j (1 - Z j Y j -1tg (m j Q1 ) )

(

(11)

яка визначається через крутизну реактивної провідності в (j−1) - му перетині і параметри, що
входять в (10).
Обчисливши по черзі в кожному перетині провідність і її крутизну, можна визначити
параметр крутизни реактивної провідності резонатора з лівого боку через крутизну реактивної провідності в кінці k - го (останнього) відрізка і електричну довжину 1-го відрізка:
Q1Yk'
Bk =
.
(12)
2
З урахуванням позначень на рис. 1−3 і (12) параметри крутизни реактивних провідностей з лівою і з правою сторін кожного i- го резонатора визначається таким чином:

Q2i ,i+1Yлi'
,
Bлi =
2

Q2i-1,i Yni'
,
Bni =
2

(13)

де Yлi і Yni - крутизна реактивних провідностей i-го резонатора з лівою (у перетині 3-3 рис.3) і
з правою (у перетині 1-1) сторін обчислюються за формулами (8)-(11).
Таким чином, розрахунок СФ здійснюється наступним чином.
1. Відповідно до результатів [3−5] визначається число резонаторів і вибираються елементи ФНЧ прототипу, виходячи із заданої вибірковості і рівня загасання в смузі пропускання СФ.
2. Вибираються хвильові опори відрізків ЛП з конструктивних, технологічних або інших міркувань; для несиметричних смужкових ліній (діелектрик з

e

r

=10 товщиною підкла-

дки 0,5−1,0 мм) хвильові опори можуть знаходитися в межах: Z 2i ,i+1 = (20-80) Ом, Z1i ,i +1 = (30110) Ом, залежно від товщини діелектрика і ширини смуги пропускання.
3. Вибираються електричні довжини відрізків зв’язаних ЛП за конструктивними, технологічними або іншими міркуваннями в межах: Z 2i ,i +1 = Z н =(0,1-0,5); для широких смуг
пропускання інтервал реалізації довжин звужується за рахунок технологічного обмеження на
мінімальний зазор між зв’язаними ЛП.
4. З рішення системи рівнянь (4) знаходимо електричні довжини відрізків одиночних
ЛП Q1i ,i+1 .
5. Відповідно до формул (8−12) обчислюємо параметр крутизни реактивної провідності резонаторів.
6. Розраховуються коефіцієнти інверсії за формулами (5−7); за відсутності по входу і
виходу СФ додаткових ланцюгів, для узгодження необхідно дотримати умови: Z 20,1 = Z н ;
Z 2 n ,n+1 = Z г

;
7. За формулами (1, 2) визначаються хвильові опори для парних і непарних видів коливань зв’язаних ліній.
З вищевикладеного виходить ряд часткових випадків:
− при Z 2 i ,i +1 = Z н і

Z 2 i ,i +1

= const одержуємо відому методику розрахунку СФ на симеZ 1i ,i +1
тричних ступінчастих резонаторах;
− при Z 2 i ,i +1 = Z н і Q1i ,i +1 = 0 одержуємо методику розрахунку ПФ на однорідних l / 2
– резонаторах [4, 5];
− при Z 1i ,i +1 ññ Z н і Z 2i ,i +1 áá Z н , переходячи від відрізків ЛП до схем їх заміщення на зо-
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середжених елементах і використовуючи співвідношення (1), одержуємо методику розрахунку для СФ на ІІ- образних резонаторах із зосередженими L, С елементами.
За розробленою методикою був розрахований ряд СФ в метровому, дециметровому і
сантиметровому діапазонах із смугами пропускання (2…70) %, реалізованих на несиметричних полоскових лініях і на зосереджених L, C елементах. Перехід від електричних параметрів
до конструктивних розмірів здійснений відповідно до результатів [2-5].
Як приклад в табл. 1 приведені основні електричні параметри чотириланцюгового СФ,
розрахованого за даною методикою.
Таблиця1
Електричні параметри чотириланцюгового СФ
№ резонатора
параметр СФ

gi

1

2

4

1,192

2,366

0,841

50

38

33

34

38

33

34

50

Q2i -1,i

1,367

0,618

0,585

0,595

Q2i ,i +1

0,618

0,585

0,598

1,221

Z 1i ,i +1 = Z 1i -1,i

75

75

75

75

Q1i ,i +1 + Q1i -1,i

0,755

1,204

1,172

0,843

Z 0 ei -1,i

76,894

47,545

40,203

42,838

Z 00i -1,i

38,080

31,677

28,001

28,214

Z 0 ei ,i +1

47,545

40,203

42,838

77,681

Z 00i ,i +1

31,677

28,001

28,214

37,878

Z 2i -1,i
Z 2 i , i +1

1,670

3

Параметри фільтра: апроксимація АЧХ − Чебишевська з відносною смугою пропускання 14 % і рівнем пульсацій ослаблення в смузі пропускання 0,5 дБ.
На рис. 5, а) приведені частотні характеристики ослаблення СФ . Перша паразитна смуга пропускання фільтра виникає на частоті 3,75 f 0 .
Конструктивно, рис.5, б), СФ може бути виконаний на несиметричній смужковій лінії з
підкладкою на основі кераміки ВК – 100. Габарити плати 0,5´6´16 мм3. Площа, яка зайнята
топологічним рисунком СФ, складає 3,1´14,6 мм2.
При врахуванні втрат в кераміці і в провідниках фільтра в області прозорості фільтр має
додаткове загасання 1, 3 дБ.
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Загасання ,
дБ
30

20

10

0,8

0,9

1,0

1,1

f f0

а)

б)
Рис. 5. Характеристики розрахованого СФ (а – залежність затухання від частоти; б – конструкція фільтра)
Висновки
Розроблена методика дозволяє проектувати смугові фільтри, що складаються з несиметричних ступінчастих розімкнених резонаторів з електромагнітним зв’язком при збільшеному числі незалежних параметрів, АЧХ яких апроксимуються поліномами Чебишева, Батерворта, Беселя.
У своїй сукупності розроблені типи фільтрів мають більш ширший набір реалізованих
електричних і конструктивних характеристик в порівнянні з існуючими аналогами.
Тому їх використання в системах захисту інформації дозволить в цілому поліпшити параметри радіоелектронного устаткування (підвищити точнісні характеристики, зменшити вагу і габарити фільтрів, підвищити електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів).
Конструктивні параметри резонаторів можуть змінюватися за довжиною СФ. У окремих випадках методика дозволяє розраховувати СФ на однорідних l /2 – резонаторах, на
ступінчастих симетричних резонаторах, на зосереджених L, С елементах за П- образною
схемою із зв’язками ємностей. Розраховані СФ конструктивно виконуються на несиметричних смужкових лініях.
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При відповідному переході від електричних параметрів до конструктивних можлива
реалізація СФ на компланарній ЛП, щілистий ЛП і їх модифікаціях.
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ТЕХНОЛОГІЯ АТМ І СУЧАСНІ КОРПОРАТИВНІ МЕРЕЖІ
Зростання і збільшення завантаженості корпоративних мереж приводять до необхідності їх модернізації з урахуванням найсучасніших тенденцій розвитку систем зв’язку. Слід прагнути того, щоб не тільки звести до мінімуму засоби, що витрачаються, але і найефективніше їх вкласти. Нові застосування, що
з’являються, спричиняють за собою збільшення швидкості передачі даних в мережі, тому вона повинна будуватися з урахуванням постійного зростання графіка. АТМ технологія в побудові телекомунікаційних мереж
передачі даних займає значне місце.

Вступ. У 80-х роках корпоративні телефонні мережі будувалися з використанням
T1/E1 з’єднань по виділених лініях. Для ущільнення потоку використовувалися мультиплексори спочатку PDH(Plesiohronous Digital Hierarchy), а з кінця 80-тих SDH (Synhronous Digital
Hierarchy). Перехід на SDH дозволив підняти якість передачі мови, зменшивши bit slips, підвищити відмовостійкість мережі за рахунок механізмів Automatic Protection Switching, зробив
можливим мультиплексування/демультиплексування E1 потоків безпосередньо у швидкісні
потоки STM1 (Statistical Multiplexer) і STM4, минуючи проміжні стадії. В той же час будова
телефонних мереж принципово не змінилася. Як завжди телефонні з’єднання встановлювалися по зумовлених маршрутах. Якщо в годинник пікового завантаження смуги основного
маршруту не було достатньо, з’єднання встановлювалися по альтернативних маршрутах (але
з численними обмеженнями). Такий підхід в побудові телефонних мереж породжує ряд проблем:
– висока вартість підтримки на АТС безлічі таблиць маршрутизації і реконфігурації
мережі при зміні картини телефонних потоків;
– неефективне використання смуги;
– погіршення якості мови при застосуванні стиснення голосу в багатоточковому АТС
оточенні;
– відмови в з’єднанні при перевантаженнях на яких-небудь ділянках мережі, яких можна було б уникнути;
– непристосованість мережі для передачі даних в помітних об’ємах (а цей вид трафіка
росте випереджаючими темпами) [1].
Огляд літературних джерел. У публікаціях, які висвітлюють окремі аспекти використання технології АТМ (Asynhronous Transfer Mode) з корпоративними мережами, не повною
мірою відображені питання про застосування технології ефективного переводу корпоративної мережі на технологію АТМ [2,3].
Основні результати досліджень. Нове життя в розвитку телефонних мереж внесла
поява нових способів передачі голосу по АТМ. Сьогоднішня модель мережі припускає, що
будь-яка АТС може встановлювати пряме з’єднання з будь-якою, а мережа в цілому діє як
великий транзитний комутатор, що комутує телефонні потоки і потоки даних. Передача голосу АТМ мережею була вперше продемонстрована компанією NORTEL в 1994 р. на виставці Interop’94. NORTEL вніс вирішальний внесок до розвитку цієї технології і є визнаним лідером в цій області. З 1996 р. мережі прикордонних АТМ комутатори Passport (NORTEL)
мають можливість діяти як транзитна АТС, емулюючі ланцюги, що сполучають АТС, ґрунтуючись на CCS сигналізації, і у разі потреби сигналізуючи АТС про неможливість маршрутизувати той або інший виклик.
Переваги АТМ. Технологія АТМ характеризується широким набором властивостей,
які задовольняють вимогам, що пред’являються до сучасних корпоративних мереж. Це висока пропускна спроможність, можливість організації високошвидкісних з’єднань, надання гарантованої смуги пропускання, універсальна сумісність. Йдучи по шляху спрощення і стандартизації деяких процедур комутації, розробники АТМ зробили цю технологію здатною забезпечити високу швидкодію і ефективно об’єднувати різні типи трафіка.
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Іноді АТМ сприймається тільки як високошвидкісна технологія для здійснення зв’язку
між локальними мережами. Проте, таке уявлення про неї дуже одностороннє і не зачіпає інші
важливі області її застосування. Так, швидкодіючі інтерфейси АТМ в пристроях міжмережної взаємодії (наприклад, маршрутизаторах) дозволяють гасити нерегулярні пікові навантаження, що виникають при передачі даних в рамках територіальної розподіленої мережі. Це
рішення аналогічно застосуванню технології Frame Relay – з тією лише різницею, що для організації високошвидкісного зв’язку між сегментами мережі використовується комутація чарунок. Таким чином, володіючи всіма перевагами Frame Relay, в першу чергу, низькими витратами на підтримку територіально розподіленої мережі, технологія АТМ забезпечує при
цьому значно велику швидкість. Що ж до комутаторів АТМ для робочих груп, то вони дозволяють передавати дані між робочими станціями і серверами із швидкістю 155 Мбіт/с і
вище. Часто технологію АТМ використовують з метою усунення вузьких місць в мережі із
загальним середовищем передачі.
АТМ втілює в життя заповітний сон будь-якого зв’язківця і покупця послуг зв’язку: у
цьому стандарті по єдиному каналу передаються будь-які типи інформаційних потоків (відео, голос, дані). Так, наприклад, в мережі АТМ можна одночасно працювати в ЛВС, проглядати передані по мережі програми кабельного телебачення і бути клієнтом відеоконференції. Основна перевага нової технології комунікацій над вже відомими мережами з
інтеграцією послуг – це відсутність орієнтованості на який-небудь тип інформації з підключенням решти „до купи”. Всі групи користувачів мають достатню для нормальної роботи
смугу пропускання і їх підключення не вимагає мультиплексорів, PAD (Packet Assembler
Disassembler), перетворювачів інтерфейсів і маршрутизаторів.
Технологія АТМ дозволяє об’єднувати локальні і глобальні мережі і надавати послуги
єдиної мережі в різних містах, а також забезпечувати різноманіття глобальних комунікацій
(маршрутизація IP, робота з видаленими базами даних, вихід в Інтернет) на рівні, обумовленому значно вищою якістю і пропускною здатністю каналів зв’язку. Така особливість нового
стандарту робить його незамінним при створенні корпоративних систем зв’язку з інтеграцією послуг. Останні розробки в області низькошвидкісного АТМ дозволяють забезпечити передачу АТМ-чарунок через канали з пропускною здатністю до 64 кбіт/с і комутовані лінії,
причому забезпечується контроль надійності передачі в каналі і адаптивне підстроювання
швидкості передачі при її змінах. Такі доповнення існуючих стандартних рішень забезпечують прорив АТМ до одиничних видалених користувачів корпоративних мереж і наближають
час появи гомогенних АТМ-мереж, частково заснованих на існуючих низькошвидкісних каналах зв’язку [3].
Пропускна здатність „на вимогу”. Об’єднувані АТМ види інформаційних потоків кардинально відрізняються на вимоги до смуги пропускання каналів зв’язку. Якщо трафік ЛВС
не вимагає в більшості випадків гарантованого часу передачі пакетів і фіксованої пропускної
здатності, то системи кабельного телебачення і телефонії неможливі без гарантованої незалежно від завантаження системи смуги пропускання і постійної затримки проходження інформації по мережі. Процедура встановлення з’єднання в АТМ-мережі дозволяє заздалегідь
визначити тип трафіка, необхідну пропускну здатність і пріоритет на використання каналу
зв’язку, що гарантує надання заданої якості послуги і мінімальне можливе завантаження
міжвузлових каналів зв’язку. Це важливо при побудові міських і регіональних мереж з великою кількістю вузлів і інтеграцією послуг. Гнучкі можливості стеження за станом мережі і
тарифікації послуг з різних критеріїв (займана смуга, якість послуги, об’єм переданої інформації і ін.) роблять мережі АТМ вельми привабливими для локальних операторів.
Перспективи застосування АТМ. Технологія АТМ дозволяє будувати високопродуктивні, економічно ефективні мережі, готові до роботи з новими додатками мультимедіа. Вона
здатна забезпечити оптимальне співвідношення між високою швидкістю передачі трафіка і
мінімальними затримками, з одного боку, і витратами по оренді швидкодіючих ліній зв’язку
– з іншого. Проте, враховуючи особливості структури більшості сучасних мереж і те, що послуги АТМ поки що не набули широкого поширення, перехід до АТМ відбувається повіль-
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ніше, ніж хотілося б. Хоча використання цієї технології і обіцяє значні вигоди, шлях до неї
не завжди очевидний. В міру впровадження технології АТМ в мережах загального користування послуги АТМ використовуватимуться корпоративними користувачами вибірково – залежно від їх доступності і економічної доцільності. Під час „перехідного періоду” в більшості корпоративних мереж будуть присутні як канали АТМ, так і виділені лінії, тобто мережі
будуть гібридними.
Через це користувачі можуть зіштовхнутись з певними труднощами. Зокрема, перехід
від використання ліній, що орендуються, до послуг АТМ вони повинні будуть планувати ретельно, поетапно. До того ж потрібно буде забезпечити „прозорість” гібридних мереж для
різних застосувань. Варіант корпоративної мережі з використанням технології АТМ можна
представити на рис. 1.

Рис. 1. Корпоративна мережа з використанням технології АТМ

Для безболісного переводу корпоративної мережі на технологію АТМ можна використовувати стратегію поетапної міграції, основні положення якої викладені нижче. Вигода від
подібної стратегії збільшується у міру її реалізації: кожен новий етап і збільшує гідність мережі [4].
На теперішній час пристроями доступу в територіально розподілені мережі в більшості
випадків є мультиплексори або маршрутизатори. Тому, якщо адміністратор корпоративної
мережі має намір скористатися перевагами, які дає об’єднання трафіка на основі АТМ, то першим його кроком на шляху до впровадження цієї технології повинна стати заміна названих
пристроїв системами АТМ.
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Найближчим часом послуги АТМ набудуть достатньо обмеженого поширення – вони
упроваджуватимуться локально – там, де є на них попит. Поки послуги АТМ не розповсюдяться, користувачі звертатимуться до них у міру їх доступності і за умови, що вони стануть
економічно ефективною альтернативою лініям, які орендуються.
Комутатори АТМ зберігають „прозорість” мережі для додатків незалежно від типу мережевої інфраструктури. Це означає, що гібридна мережа зможе підтримувати роботу різних
додатків (наприклад, передачу мові і комп’ютерних даних) без їх переналагоджування при
перекладі магістральної мережі на технологію АТМ.
Комутатор Magellan Passport компанії Nortel, наприклад, дозволяє об’єднувати в одній
мережі лінії, що орендуються, скажемо Е1 і АТМ-підключенням. Будучи комутатором АТМ
для корпоративної мережі, він пов’язує периферійні мережені пристрої (офісні АТС, перетворювачі відеосигналів, устаткування ЛОМ і ін.) безпосередньо з виділеними лініями та з
інтерфейсами АТМ [5].
Віртуальна мережа. На третьому, і останньому, етапі переходу корпоративної мережі
на технологію АТМ її архітектура набуває закінченого вигляду; мережа перетворюється на
єдине ціле, окремі сегменти і пристрої якого сполучені віртуальними лініями зв’язку, утвореними з допомогою АТМ.
У цьому випадку багато компаній цілком можуть відмовитися від самостійного управління мережею і передати ці функції постачальникам мережних послуг.
На даному етапі підприємства отримують цілий ряд нових можливостей. Вони зможуть: динамічно управляти смугою пропускання в масштабах всієї мережі, що дозволить
підвищити ефективність інтеграції корпоративного графіка; оптимізувати роботу мережі з
урахуванням „плаваючих” тарифів; підключити мережу кожного свого підрозділу до територіально розподіленої мережі і за допомогою її – до мережі решти всіх підрозділів за допомогою одного швидкодіючого інтерфейсу. Все це приведе до підвищення якості і ефективності
роботи мережі в цілому.
Запропонована вище стратегія розвитку корпоративної мережі, в основі якої лежить
використання технології АТМ, повною мірою вирішує всі поставлені і вказані в статті задачі
і відповідає всім необхідним вимогам. Більшість організацій входять в одну з трьох категорій
з погляду перспектив використання АТМ:
– організації, які використовують додатки, що сильно виграють в результаті переходу
на АТМ. Прикладом компаній цього класу є організації охорони здоров’я, брокерські фірми з
великими потоками комерційної інформації, компанії, що займаються виробництвом відеопродукції;
– організації, які можуть перейти на АТМ в результаті агресивної цінової політики постачальників послуг;
– організації які знають, що технологія АТМ забезпечить їм цілий ряд переваг, але поки не планують використовувати дану технологію.
Для будь-якої компанії першим правилом еволюції АТМ є запобігання втрати засобів,
вкладених на етапі оцінки технології АТМ. Це означає, що при покупці обладнання для мережі сьогодні потрібно приймати до уваги можливість використання цього устаткування в
майбутній мережі на базі АТМ.
Компанії, плануючі для АТМ ключову роль в своїй мережі, повинні вибирати комутатори з портами АТМ для підключення настільних станцій. АТМ забезпечує широкий діапазон швидкостей для підключення настільних станцій – від 25 до 155 Мбіт/с.
Зниження цін на устаткування АТМ для настільних станцій відіграє важливу роль,
оскільки сьогодні додатків, не здатних обійтися без можливостей АТМ, ще не так багато.
Найшвидше, користувачі перших станцій АТМ працюватимуть з одним з розглянутих вище
варіантів емуляції ЛОМ (локально обчислювальна мережа) і більшість додатків швидше використовуватимуть емуляцію, ніж природні АТМ API.
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Адаптери АТМ і комутаційні технології повинні задовольняти потреби користувачів
протягом 5 – 8 років, а швидкість відмови від традиційних технологій ЛОМ значною мірою
визначатиметься темпами розширення числа відеододатків.
Перехід додатків на АТМ буде поступовим. На настільних станціях АТМ спочатку використовуватиметься для емуляції ЛОМ і роботи з набором традиційних застосувань ЛОМ.
У міру розширення інфраструктури АТМ стане можливим зв’язати великі групи користувачів в „чисті” мережі АТМ. Це дозволить використовувати спеціальні застосування, розраховані на якість обслуговування АТМ (відео, multimedia і т.п.) або спростити роботу з традиційними потоками даних за рахунок вищої продуктивності АТМ [6].
АТМ, у міру реалізації, робитиме мережу компанії гармонічнішою – спочатку на рівні
магістралей, а потім і для настільних систем. Повний перехід на АТМ напевно визначатиметься темпами зниження цін на порти для підключення настільних станцій і адаптери, а також реалізацією підтримки можливостей в прикладних програмах. Використання єдиної технології для організації магістралей, підключення настільних станцій і розподілених мереж
може забезпечити, зрештою, істотну економію.
У довгостроковій перспективі АТМ повинна стати єдиною архітектурою внутрішньокорпоративних і міжкорпоративних комунікацій. Комутовані віртуальні пристрої, використовувані настільними системами можуть бути розширені за рахунок підтримки з’єднань SVC
операторами публічних мереж, роблячи АТМ універсальною технологією multimedia-мереж.
Протоколи типу NHRP є засобом забезпечення універсального зв’язку, але зрештою набір
протоколів АТМ для multimedia буде, мабуть, заснований на службах каталогів [7].
Висновки. Аналіз використання АТМ показує, що процес переорієнтації на нові послуги зв’язку ще не закінчений.
В той же час, сучасний рівень стандартизації і наявність активного устаткування для
реалізації основних переваг АТМ (об’єднання всіх типів трафіка в єдиному каналі зв’язку з
наданням кожному з них необхідних умов передачі) дозволяє вже сьогодні будувати корпоративні мережі АТМ з інтеграцією послуг і вселяє упевненість в бурхливому розширенні області застосування цієї технології в найближчому майбутньому.
ЛІТЕРАТУРА
1. Сети и системы святи. – № 10 (32), 1998.
2. Назаров А.Н., Разживин И.А., Симонов М.В. АТМ: технические решения создания
сетей. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 376 с.
3. Связист, 2001 – 2006.
4. Балькин Г.Ф., Голосной В.И., АТМ: основные элементы идеологии и технологии.
Общество „Знание” Украины, 1996. – 65 с.
5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы,
3-е изд. – М.: Питер, 2006. – 958 с.
6. Сатовский Б. Л. PC MAGAZINE. – № 9, 1998.
7. Бродская Е.В. Мультисервысные сети и АТМ //Сети и телекоммуникации, – № 1
(11), 2000.

51

УДК 519.82

д.т.н. Креденцер Б.П. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Міночкін А.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗЕРВУВАННЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ВИКОРИСТАННІ
РІЗНИХ ВИДІВ НАДМІРНОСТІ
Формулюється задача оптимізації резервування при комплексному використанні надмірності для забезпечення екстремальних значень показників надійності технічних систем. Пропонуються методики її вирішення, які засновані на використанні методу послідовної оптимізації та методу змінного допуску.

Постановка задачі
Розглядається наступна задача математичного програмування: знайти
ext F ( x ) ,

(1)

xÎ R

де F ( x ) – скалярна функція векторного аргументу x = ( x1, x2 , ..., xk ) ; R – допустима область
рішень, яка визначається системою обмежень виду:
f j ( x ){£, ³} Cj , j = 1, m ,

(2)

ai £ xi £ bi , i = 1, n .

(3)
При цьому цільова функція F ( x ) і функціональні обмеження – нерівності (2) є деякими
монотонними функціями своїх аргументів (спадаючими або зростаючими по кожній із змінних), а деякі компоненти вектора x можуть приймати дискретні значення. При цьому дискретні змінні можуть бути двох типів [1]: псевдодискретними та цілочисельними. Задачі такого типу (зі змішаними змінними) порівняно мало вивчені, хоча на практиці зустрічаються
досить часто, наприклад, при аналізі надійності систем зі змішаним резервуванням [2]. В
цьому випадку однією із можливих змістовних постановок задачі (1) – (3) може бути наступна [3].
Нехай існує (проектується) деяка технічна система, структура якої задана набором функціонально необхідних підсистем. Структурна схема розрахунку надійності системи може
бути представлена послідовним, паралельним або змішаним з’єднанням підсистем. Нехай
надійність системи не задовольняє вимоги, що пред’являються. Тоді для досягнення необхідних значень показників надійності необхідно вирішити дві взаємозв’язані задачі.
1. Визначити, скільки потрібно виділити додаткових коштів на підвищення надійності
системи до потрібного рівня і як їх оптимально розподілити між підсистемами.
2. Розподілити виділені кошти всередині кожної підсистеми між окремими видами резервування таким чином, щоб забезпечити екстремальне значення вибраного показника надійності.
Дана постановка задачі відрізняється від класичної тим, що тут для підвищення надійності системи використовується не лише структурне резервування m p , але й інші види ре-

( )

зервування і методи підвищення надійності, зокрема, часове резервування (при використанні
поповнювального tд та непоповнювального t р резервів часу), навантажувальне резервування

(t п (a )) , підвищення безвідмовності

l і покращення ремонтопридатності (m ) окремих елеме-

нтів.
Для вирішення вказаних вище задач необхідно мати цільові функції – математичні залежності вибраних показників надійності системи від параметрів оптимізації. Вибір показника надійності визначається цільовим призначенням системи. Зокрема, в якості цільової
функції (ЦФ) може бути вибраний найзагальніший показник безвідмовності – ймовірність
безвідмовного функціонування Рбф , який для i -ї підсистеми має вигляд:
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Рбфі = f (li , mi , t рі , t дi , tni , (a i ), m pi ) .
Крім того, необхідно мати залежність величин параметрів оптимізації від вартості реалізації кожного методу підвищення надійності, тобто

l i = f1 ( yi1 ) ; 1 mi = f 2 ( yi 2 ) ; t pi = f 3 ( y i3 ) ;
t дi = f 4 ( yi 4 ) ; m pi = f 5 ( yi5 ) ; t ni (a i ) = f 6 ( y i6 ) ,
де y ij – вартість, яка виділена на j -й вид надмірності i -ї підсистеми.
Характерною особливістю задачі, що розглядається, є достатньо складний та громіздкий вираз ЦФ, що ускладнює застосування методів оптимізації першого, а тим більше другого порядків. Тому розглянемо рішення поставленої задачі з використанням двох достатньо
ефективних методів, які засновані на ідеї прямого пошуку.
Метод послідовної оптимізації
В подальшому для скорочення запису позначимо показник надійності i -ї підсистеми

( )

через Pi X i , де X i = ( x1i , x2i ,..., xkii ) , i = 1, N ,

є вектор, кожна компонента якого характеризує вид надмірності, що вводиться в i -у підсистему, а k i – кількість видів надмірності, що вводиться. По змісту задачі, що розглядається,
Aij £ x ij £ B ij , j = 1, 2, ..., ki ,

тобто оптимізуємі параметри можуть приймати значення, які обмежені деякими межами, що
установлюються для кожної конкретної досліджуємої системи.
Нехай C – виділена сума коштів на підвищення надійності системи, а C i – частина цих
засобів, виділена i -й підсистемі. Як відмічалося вище, кожна із компонент
вектора X i є однозначною функцією вартості, виділеної відповідному виду надмірності,
тобто коли
ki

Ci = å yij ,
j =1

то

x ij = Y ij ( yij ) , j = 1, ki ,

і, отже, основна задача полягає у визначенні оптимальних значень y ij .
При кожному C i значення y ij можна визначити шляхом максимізації функції

(

( ))

Pi Y1i ( yi1 ), Y2i ( yi 2 ), ..., Yki i yik i

при обмеженнях
ki

å yij £ Ci , yij ³ 0 .

j =1

Оптимальні значення функції цілі даної задачі залежать від виділеної i -й підсистемі вартості C i , i = 1, N .
Отже, основна задача зводиться до визначення таких C1 , C2 , ..., CN , які максимізують
N

П

i =1

ki

å

max

(

( ))

Pi Y1i ( yi1 ), Y2i ( yi 2 ), ..., Ykii yik i

y ij £ C i , y ij ³ 0

j=1
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(4)

при обмеженнях
N

å
i =1

Ci £ C , Ci ³ 0 .

(5)

Очевидно, логарифмуючи функцію цілі (4), можна звести цю задачу до максимізації
N

å ln å max
ki

i =1

y £C , y ³ 0
ij

i

(

( )) .

Pi Y1i ( yi1 ) , Y i2 ( yi 2 ) ,..., Y ik yik
i

Важливо відмітити, що функція максимізації
ji (Ci ) =

i

ij

j =1

ki

(

max

å y ij £C i , y ij ³ 0

( ))

Pi Y1i ( yi1 ), Y2i ( yi 2 ), ..., Yki yik i
i

(6)

j =1

має монотонність по C i . Тоді одним із можливих підходів до рішення сформульованої задачі
є пошук залежності ji (Ci ) з подальшим рішенням задачі максимізації
N

П j i (Ci )

i =1

(7)

або максимізації
N

å

ln ji ( Ci )

(8)

Ci £ C , Ci ³ 0 .

(9)

i =1

при обмеженнях
N

å
i =1

Складність сформульованої задачі (7) – (9) в тому, що функції ji (Ci ) не мають простого аналітичного виду. Це – неявно задані функції відносно шуканих змінних C i . Обчислення
функцій ji (Ci ) рівносильне рішенню екстремальної задачі (6), алгоритм рішення якої буде
розглянуто дещо нижче (алгоритм 2). А зараз представимо, що є можливість обчислювати
ji (Ci ) при різних C i . Тоді для рішення основної задачі (7) – (9) може бути використаний
нижче викладений загальний алгоритм 1.
Алгоритм 1. Розглянемо послідовний розподіл вартості між підсистемами: спочатку
розподіляється деяка частина вартості D , потім 2D і так далі, до тих пір, доки при черговому
кроці S * виявиться, що S * D = C . У відповідності з цим оптимальне рішення знаходиться
наступним чином. Нехай початкове рішення
y ( 0 ) = ( y1 ( 0 ) , y2 ( 0 ) , ..., y N ( 0 ) ) = ( 0, 0, ..., 0 ) .
Обчислюємо значення
ln ji ( yi ( 0 ) + D ) , i = 1, N ,
і знаходимо те i , яке максимізує його значення. Збільшуючи відповідну компоненту вектора
y (0 ) на D , отримуємо нове наближення y (1) . Обчислюємо різницю
ln ji ( yi (1) + D ) - ln j i ( yi (1) )
і знаходимо те i , при якому досягається максимум тієї різниці, потім, збільшуючи відповідну компоненту y (1) на D , отримуємо y ( 2 ) і т. д. Нехай в S -й ітерації маємо y ( S ) . Обчислюючи різницю
ln ji ( yi ( S ) + D ) - ln j i ( yi ( S ) )
знаходимо те i , при якому досягається максимум цього значення, і, збільшуючи відповідну
компоненту вектора y ( S ) на D , отримуємо y (S + 1) . Процес зупиняється після тієї ітерації
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S * , коли вперше виявиться S * D = C . Обґрунтування цього процесу засноване на монотонній
залежності функції ln ji ( Ci ) відносно C i .

В даному алгоритмі допускалась можливість обчислення функцій ln ji ( yi ( S ) ) при зна-

ченнях y i (S ) , які зустрічалися в процесі ітерацій. Для обчислення цих значень можна використовувати описаний нижче алгоритм 2, який є аналогічний алгоритму 1, та направлений на
рішення задачі пошуку значень
ji (Ci ) =

(

max

ki

å y ij £C i , y ij ³ 0

( ))

Pi Y1i ( yi1 ), Y2i ( yi 2 ), ..., Yki yik i
i

j =1

при заданих C i . Відзначимо, що даний алгоритм дозволяє вичислити ji (×) при будь-яких
значеннях C i , зокрема, при тих значеннях, які зустрічалися в ході ітеративного процесу. Тому ці два алгоритми доцільно комбінувати, звертаючись в ході ітеративного процесу алгоритму 1 до підпрограми обрахунку ln j i ( × ) відповідно до алгоритму 2 при необхідних значен-

нях y i (S ) .
Алгоритм 2. Представимо послідовність оптимального розподілу виділених засобів C i
між різними видами надмірності в i -й підсистемі у вигляді багатокрокового процесу. Нехай
D – мінімальна одиниця розподілу засобів. Тоді на першому кроці ми розподіляємо найкращим чином між різними видами надмірності D засобів, на другому кроці – 2D засобів і т. д.,
до тих пір, доки не вичерпаємо всі виділені засоби C i . У відповідності з цим, формальна
схема обчислювального процесу виглядає наступним чином. Нехай є початкове наближення

(

)

y i (0 ) = y1i (0 ), y2i (0), ..., yki (0) = (0, 0, ..., 0) .

Обчислюємо

i

(

)

g li (0) = Pi Y1i (0 ), Y2i (0 ), ..., Yli-1 (0), Yli (D ), Yli+1 (0 ), ..., Yki (0 )
i

і розглядаємо те l0 , для якого
g i 0 = max g li (0) .
l

1£ l £ k i

Збільшуючи на D компоненту yli (0) наближення y i (0) , отримуємо наближення y i (1) .
0
Нехай після S -ї ітерації отримано наближення

(

)

y i (S ) = y1i (S ), y2i (S ), ..., yki (S ) .

Обчислюємо

i

) ( ) ( )
і знаходимо максимум по l різниць g li (S ) - Pi (Y1i (y1i (S ), ..., Yli (yli (S )), ..., Yki (yki (S ))) , який не-

( (

) (

)

(

)) (

i i
yk (S )
g li (S ) = Pi Y1i y1i (S ) , Y2i y 2i (S ) , ..., Yli-1 yli -1 (S ) , Yli yli (S ) + D , Yli+1 yli +1 (S ) , ..., Yki
i
i

i

хай досягає при l = ls .
i
Збільшуючи на D компоненту yls
(S ) наближення y i (S ) , отримуємо наближення

y i (S + 1) і т. д. до тих пір, доки не прийдемо до S * ітерації, для якої S * D = Ci . Вектор y i ( S * )
– шукане рішення задачі, що розглядається, причому

( ( ( ) ( ( ))

( ( ))

ji (Ci ) = Pi Y1i y1i S * , Y2i y2i S * , ..., Yki yki S * .
i
i
Обґрунтування збіжності даного процесу, як і попереднього, слідує із монотонності функції
Pi (×) за змінними yij .
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Метод змінного (рус. - скользящего) допуску
Цей метод характеризується простотою практичного застосування і відносною нескладністю машинної програми, яка його реалізує [4]. Алгоритм змінного допуску містить малу
кількість параметрів, варіювання яких впливає на його ефективність. Він дозволяє покращувати значення ЦФ не лише за рахунок інформації, яка отримується в допустимих точках простору рішень, але і за рахунок інформації, яку вдається отримати при проходженні через точки, які лежать поза допустимою областю та які являються близькими до допустимих (квазідопустимі точки). Інтервали, в межах яких точки вважаються квазідопустими, в ході оптимізаційного пошуку поступово скорочуються, так що на границі (по мірі наближення до шуканого рішення задачі) в системі обмежень (2) – (3) враховуються лише допустимі точки. При
пошуку мінімуму ЦФ пробні вектори x розміщуються в точках E n , які знаходяться в «вершинах» регулярного багатогранника (симплекса). В процесі пошуку гірша „вершина” із розгляду виключається, а нова отримується шляхом проектування „вершини”, що виключається,
через „центр ваги” симплекса. Продовження цієї процедури, а також використання правил
зменшення розмірів багатогранника і попередження циклічного руху в околиці екстремуму
дозволяє здійснити пошук, що не використовує похідні. Причому, величину кроку і його напрямок на будь-якому етапі пошуку можна змінити. При такому підході задача (1) – (3) заміняється більш простою задачею, що має таке ж рішення:
знайти min F ( x )
при обмеженні Ф ( K ) - T ( x ) ³ 0 ,
де T ( x ) – позитивно визначений функціонал над множиною всіх функцій, які задають об-

меження в задачі (1) – (3); Ф (к ) – значення критерію змінного допуску на n -у етапі пошуку.
Для обчислення T ( x ) і Ф (к ) можуть бути використані наступні вирази [4]:
1

Ф(

K)

é m+ 2 n
ù 2
T ( x ) = + ê å U i fi 2 ( x ) ú ,
ë i =1
û
n +1
1
ì
ü
k
xi( ) - xnk+ 2 ý ,
= min íФ к -1 ,
å
n + 1 i =1
î
þ
Ф (0 ) = 2t ,

0 при виконанні і -го обмеження виду (2);
Ui =
1 в протилежному випадку;
де t – величина, яка характеризує розмір вихідного багатогранника; xi(k ) – вектор, який задає
положення і -ї вершини багатогранника в E n ; xnk + 2 – вектор, який задає положення „вершини”, що відповідає „центру ваги” багатогранника, який розглядається; k = 0, 1, ... – індекс,
який вказує кількість повністю закінчених етапів пошуку; Ф (k -1) – значення критерію допуску на k - 1 етапі пошуку; × – норма вектора, тобто квадратний корінь із суми квадратів

складових вектора.
Типовим ускладненням при рішенні розглядаємого класу задач може бути погана масштабуємість змінних. Для подолання цієї складності доцільно здійснити перехід від первинних одиниць виміру, які відображають фізичну сутність задачі, до нових, які більше підходять для даного методу її рішення. Найпростіший метод цього питання – лінійна заміна
змінних з використанням формул [4]:
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zi =

2 xi
b + ai
- i
bi - ai bi - ai

zi =

xi - ai
, i = 1, n ,
bi - ai

або

де Z i – нова змінна.
Одним із основних питань в реалізації методу змінного допуску є вибір координат початкової точки («стартового» вектора) xc . Методика вибору координат початкової точки, яка
пропонується нижче, базується на монотонності ЦФ F ( x ) і функцій f i ( x ) за всіма змінними
xi , i = 1, n . Вона використовує процедуру уточнення границь зміни змінних і застосовується
до простих обмежень (3) вихідної задачі, що веде до зменшення області R . Ця процедура
має схожість з алгоритмами уточнення меж зміни змінних, які застосовуються при рішенні
задач дискретної оптимізації [5] методом послідовного аналізу і відсіювання варіантів. Сутність методики розкриємо на прикладі пошуку max F ( x ) . Так як питання вибору координат
початкової точки суттєво залежить від характеру змінних і виду обмежень задачі, то його
рішення розглянемо для декількох випадків, які характеризують різні типи змінних і види
обмежень, що осягають широкий клас практичних задач. У всіх випадках, що розглядаються
нижче, можуть бути присутні псевдодискретні змінні, обробку яких будемо вести аналогічно
неперервним змінним, тому в подальшому їх наявність спеціально не відмічається.
І. Нехай обмеження (2) має вид f j ( x ) £ c j , j = 1, m , цілочисельні змінні (ЦЗ) відсутні.
Процедура уточнення меж зміни змінних, що пропонується, заключається в проведенні сукупності описаних нижче етапів.
1.Розглянемо множину змінних x=
x1' , x2 =
x2' , ..., xl =
xl' , ..., xn =
xn' , загальна кіль1
кість яких не змінилась, але змінні, за якими функція F ( x ) є монотонно спадаючою (нехай
для визначеності ці змінні 1, 2, …, l ) замінені своїми зворотними значеннями, тобто xi' = 1 xi
і, відповідно, ai' = 1 bi , bi' = 1 ai , i = 1, l . Ціль такої заміни заключається в отриманні ЦФ монотонно зростаючої за всіма змінними задачі.
2.Визначимо максимально можливі значення змінних (на прикладі змінної x1 ). Нехай значення змінної x1 не визначено, а інші змінні приймають мінімально можливі значення. Так як ЦФ є монотонно зростаючою за всіма змінними, то при фіксованих значеннях
x2 , x3 , ..., xn її зростання буде здійснюватися при збільшенні x1 . Тому в цих умовах максимально можливе значення x1 буде залежати від системи обмежень задачі, що рішається. При
x=
a2 , x3 =
a3 , ..., xn =
an кожна із нерівностей f j (x ) £ C j перетворюється в тотожність від2
x11 , x1 =
x12 , ..., x1 =
x1m . Так як всі обмеження повинні виконуватися, то макповідно при x=
1
симально можливе значення x1 при цьому визначається як
b1* = min { x1 j } , j = 1, m .
j

(10)

3.Проведемо уточнення верхньої межі зміни змінних. Якщо b1* < b1 , то видно, що
навіть у випадку, коли змінні 2, 3, ..., n приймають максимально можливі значення, значення x1 не може перевищувати величину b1* . Тому приймаємо b1 = b1* . В протилежному випадку значення верхньої межі змінної не змінюємо. Повторюючи етапи 2 і 3, уточнюємо аналогічно верхні межі зміни решти змінних.
4.Визначаємо мінімально можливі значення змінних (на прикладі змінної x1 ). Нехай
змінні x2 , x3 , ..., xn приймають значення b1 , b2 , ..., bn . Обчислимо значення обмежень
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f j ( x ) £ C j , j = 1, m в точці x = ( a1 , b1 , b2 , ..., bn ) . Якщо в цій точці хоча б одне з обмежень
порушується, то величина a1 не змінюється. В протилежному випадку знайдемо набір значень величини x1 j , j = 1, m , яка відповідну нерівність f j ( x ) £ C j у відповідній точці

x( ) =
j

(x

1j

, b2 , b3 , ..., bn ) перетворює в тотожність. Так як всі обмеження повинні виконува-

тися, то мінімально можливе значення x1 визначиться як
a1* = min { x1 j } , j = 1, m .
j

(11)

5.Проведемо уточнення нижньої межі зміни змінних. Якщо a1* £ a1 , то її значення
не змінюється. В протилежному випадку a1 = a1* . Повторивши етапи 4 та 5, аналогічно отримаємо уточнені значення нижніх меж зміни решти змінних.
6.Здійснимо зворотній перехід від заново введених змінних до початкових
'
b j = 1 a j , a= j 1 b'j , = j 1, l . Запропонована процедура уточнення границь зміни змінних дозволяє для розглядаємого випадку за координати «стартового» вектора прийняти вектор
xc = ( a1 , a2 , ..., an ) .
ІІ. Нехай обмеження (2) має вигляд f j ( x ) £ C j , j = 1, m , причому, окремі змінні є цілочисельними. В цьому випадку процедура уточнення меж зміни змінних не відрізняється від
вищеописаної за виключенням того, що вирази (10) та (11) відповідно виглядають так:
é
ù
bi* = êmin xij ú ,
ë j
û
(12)
é
ù
ai* = ê min xij ú ,
ë j
û
де знак []
× означає цілу частину числа; i – номер ЦЗ, пошук уточнених меж зміни якої здійснюється.
За координати «стартового» вектора приймається той же вектор, що і у випадку І.
ІІІ. Нехай обмеження (2) мають вигляд f j ( x ) ³ C j , j = 1, m , ЦЗ відсутні. В цьому випа-

{ }

{ }

дку при виконанні п. 2 і 3 описаної вище процедури набір значень xij , який відповідну нері-

f j ( x ) ³ C j , i =1, n, j =1, m , перетворює в тотожність, визначається в точці

вність
x=

( b1 ,

a2 , a3 , ..., an ) . Якщо в цій точці хоча б одна нерівність порушується, то значення b1

не змінюється. В протилежному випадку визначається b1* = max { x1 j } , j = 1, m . Аналогічно
обчислюються значення bi* , i = 2, n . При виконанні нерівності bi £ bi* верхнє значення i -ї
змінної не уточнюється, в протилежному випадку bi = bi* . При виконанні п. 4, 5 визначається
набір значень x1 j , який відповідну j -у нерівність перетворює в тотожність при
x=
b2 , x3 =
b3 , ..., xn =
bn . Так як всі нерівності f j ( x ) ³ C j , j = 1, m повинні виконуватися,
2

{ }

то a1* = max x1 j . При a1* > a1 приймаємо a1 = a1* , в протилежному випадку уточнення нижньої межі зміни змінної не відбувається. Аналогічно уточнюються нижні межі зміни
2, 3, ..., n змінної. За координати «стартового» вектора приймається вектор

xc=

(b ,
1

b2 , ..., bn ) .
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IV. Нехай обмеження (2) мають вигляд f j ( x ) ³ C j , j = 1, m , при цьому деякі змінні є
цілочисельними. В цьому випадку уточнення меж зміни змінних проводиться так же, як і у
випадку ІІІ. Вираз (12) виглядає так:
bi* = é max { xij + 1}ù ,
êë j
úû
(13)
ai* = é max { xij + 1}ù .
ëê j
ûú
„Стартовий” вектор той же, що і у випадку ІІІ.
V. Нехай обмеження (2) мають різні знаки, окремі змінні можуть бути цілочисельними.
В цьому випадку розроблена процедура уточнення меж зміни змінних не застосовується, а за
«стартовий» вектор можна прийняти вектор xc = ( a1 , a2 , ..., an ) .
Запропонована методика вибору координат початкової точки, що заснована на розробленій процедурі уточнення меж зміни змінних, дозволяє також скоротити кількість можливих значень, які приймаються ЦЗ. Це дає можливість в процесі оптимізаційного пошуку виключити ЦЗ шляхом простого перебору комбінацій всіх їх можливих значень, так як алгоритм, який реалізує метод змінного допуску, розрахований на вирішення задачі (1) – (3) при
загальній кількості змінних 50 – 100. Практика ж показує, що, зазвичай, в цих умовах кількість ЦЗ не перевищує 5 – 15. Отримані в процесі пошуку значення псевдодискретних змінних уточнюються шляхом заокруглення знайдених рішень до найближчих цілих чисел.
Таким чином, загальна методика рішення задачі (1) – (3) за допомогою методу змінного
допуску включає наступні етапи:
1) застосування процедури уточнення границь зміни змінних;
2) вибір координат початкової точки;
3) масштабування змінних;
4) безпосереднє застосування відомого алгоритму змінного допуску [4].
На завершення слід відмітити, що запропоновані в даній статті методики рішення сформульованої задачі оптимального резервування при комплексному використанні надмірності
були використані для рішення ряду модельних і практичних задач. При цьому результати
рішення були отримані при відносно невеликому об’ємі розрахунків.
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ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ SIP-ТЕЛЕФОНІЇ
Використання посередників, складність довірених відносин, використання протоколу SIP між вузлами
при відсутності довірених відносин та робота в режимі користувач-користувач сильно ускладнює процедури
забезпечення безпеки. Для того, щоб забезпечити безпеку з урахуванням всіх особливостей SIP, потрібні декілька окремих механізмів, які пристосовані до різних аспектів протоколу.

Забезпечення безпеки сигналізації SIP не спирається на безпеку протоколів, які використовуються разом із SIP, таких як RTP, і не виникає за участі процедур забезпечення безпеки
окремих тіл повідомлень, що підтримується в SIP. Нижче розглядаються традиційні типи
можливих загроз, виходячи з яких визначаються міри по безпеці для SIP. Потім, у відповідності з деякими механізмами забезпечення безпеки, деталізується комплект процедур, потрібних для усунення даних загроз, перераховуються вимоги для розробників обладнання SIP.
У публікаціях, які висвітлюють окремі типи загроз SIP-телефонії, не знайшли відображення питання ефективного забезпечення безпеки мереж IP [1].
Існують деякі типи загроз, які є загальними для більшості реалізацій мереж SIP. Приклади, описані нижче, демонструють повний список загроз для мереж SIP; точніше, вони
представляють собою „класичні” загрози, що вказують на необхідність використання конкретних сервісів забезпечення безпеки, які потенційно можуть попередити усі категорії загроз.
Ці атаки призводять до виникнення умов, за яких зловмисні користувачі можуть проводити читання пакетів у мережі – мається на увазі, що протокол SIP може бути використаний
в мережах загального користування, наприклад Інтернет. Зловмисні користувачі в мережі також можуть модифікувати пакети (можливо на скомпрометованому посереднику). Зловмисники можуть займатися крадіжкою послуг, підслуховуванням, руйнувати сесії.
Зловмисна реєстрація. Механізм реєстрації SIP дозволяє агенту користувача ідентифікувати себе серверу реєстрації, як термінал, який у даний момент задіяний користувачем (з
присвоєною публічною адресою). Registrar ідентифікує користувача за інформацією, яка вказана у заголовці From повідомлення REGISTER, щоб визначити чи може цей запит змінювати контактні адреси, які пов’язані з публічною адресою, приведеною у заголовці To. Незважаючи на те, що часто ці два поля однакові, існують реалізації SIP, коли третя сторона може
зареєструвати контакти від імені користувача.
Проте, заголовок From SIP-запиту може бути змінений власником UA, і це відкриває
двері зловмисним реєстраціям. Зловмисний користувач, який успішно імітує сторону, уповноважену змінювати контактні адреси, які зв’язані із публічною адресою, наприклад, видаляє
із реєстрації усі існуючі контактні адреси і потім реєструє свій власний пристрій в якості контактної адреси, і тим самим направляючи всі запити, адресовані користувачу, на свій пристрій.
Ця загроза належить сімейству, котре базується на відсутності криптографічної перевірки ініціатора запиту. Цей тип загрози демонструє необхідність процедур забезпечення безпеки, які дають можливість пристроям SIP автентифікувати ініціаторів запитів.
Імітація сервера. Доменне ім’я, на яке направляється запит, як правило вказане у полі
Request-URI. Агенти користувача, зазвичай, зв’язуються безпосередньо з сервером у цьому
домені для того, щоб доставити запит. Проте, завжди існує імовірність, що зловмисний користувач може зімітувати видалений сервер і запит буде перехоплений.
Наприклад, розглянемо випадок, коли сервер перенаправлення в одному домені, loniis.ru імітує сервер перенаправлення у іншому домені, protei.ru. Агент користувача посилає
запит в protei.ru, але сервер перенаправлення в loniis.ru передає фальшиву відповідь, позичивши SIP-заголовки для відповіді у protei.ru. Неправдиві контактні адреси у відповіді перенаправлення можуть направити ініціювавшого запит UA на невідповідні або ненадійні ресурси
або просто не допускати потрапляння запитів у protei.ru.
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Запобігання подібної загрози потребує засобів, за допомогою яких агенти користувача
змогли б автентифікувати сервери, яким вони відправляють запити.
Псування тіла повідомлення. SIP UA маршрутизують запити через проксі-сервери,
яким вони довіряють. Незвертаючи уваги на те, як встановлюються довірені відносини, UA
може довірити проксі-серверу маршрутизувати запит, але не вивчати або змінювати тіла, що
містяться у запиті. Розглянемо UA, який використовує тіла SIP повідомлення для того, щоб
передати ключі шифрування для мультимедійної сесії. Не дивлячись на те, що він довіряє
проксі-серверу домена у плані доставки сигнальної інформації, для UA може бути небажано,
щоб адміністратори домена були здатні розшифрувати усі наступні мультимедійні сесії. Ще
гірше, якщо проксі-сервер буде здійснювати активні дії, наприклад, міняти ключ сесії, перехоплюючи його, або міняти характеристики безпеки, які запитуються ініціюючим UA.
Це сімейство загроз відноситься не тільки до ключів сесії, але і до всіх можливих тіл
повідомлення, що передаються з кінця в кінець по протоколу SIP. Серед інших змістовними
можуть бути MIME тіла, які повинні бути відображені користувачу, SDP інформація або інкапсульовані сигнали ТфЗК. Зловмисні користувачі можуть спробувати змінити SDP-тіла,
наприклад, для того, щоб направляти RTP медіапотоки на пристрій прослуховування наступних переговорів.
Також помітимо, що для деяких заголовків SIP важлива наскрізна передача із кінця в
кінець, наприклад, для заголовка Subject. Агенти користувача можуть захищати ці заголовки
так, як тіла. Проте, оскільки більшість заголовків правомірно продивляються або змінюються
проксі-серверами під час маршрутизації запиту, наскрізна безпека повинна бути забезпечена
не для всіх заголовків. За цими причинами, UA може бажати забезпечити наскрізну безпеку
для тіл повідомлення SIP, і в деяких окремих випадках – для заголовків. Сервіси забезпечення безпеки, які потрібні для тіл, включають забезпечення конфіденційності, цілісності та автентифікації. Ці наскрізні сервіси повинні бути незалежними від засобів, що використовуються для забезпечення безпеки при взаємодії з посередниками такими, як проксі-сервер.
Зрив сесій. Після встановлення діалогу у результаті обміну ініційованими повідомленнями, можуть відправлятися наступні запити, які змінюють стан діалогу та/або сесії. Необхідно, щоб учасники сесії були впевнені, що такі запити не можуть бути підроблені зловмисниками.
Розглянемо випадок, коли третя сторона – зловмисний користувач, володіє деякими
ініціюючими повідомленнями у діалозі між двома іншими сторонами для того, щоб дізнатися параметри сесії і потім вставляє в сесію запит BYE. Зловмисний користувач підробить запит так, щоб існувала видимість, що він прийшов від другого учасника сесії. Як тільки BYE
досягне місця призначення, сесія буде передчасно розірвана. Подібні загрози, які виникають
під час сесії, включають передачу неправдивих запитів re-INVITE, що видозмінюють сесію
(можливо для зниження безпеки сесії чи для перенаправлення медіапотоків в рамках атаки
по прослуховуванню розмов).
Більш ефективна контрміра для цієї загрози – це автентифікація відправника запиту
BYE. У випадку, що розглядається, отримувач повинен знати тільки, що BYE прийшов від
тієї ж сторони, з якої був встановлений відповідний діалог, який не потребує знати повну інформацію, яка ідентифікує відправника. Також, якщо зловмисний користувач не може дізнатися параметри сесії через здійснені міри по забезпеченню конфіденційності, підробити запит BYE буде неможливо. Проте деяким посередникам (таким як проксі-сервери) потрібно
продивлятись параметри встановленої сесії.
Відмова в обслуговуванні (DoS-атаки). Атаки, що визивають відмову в обслуговуванні
(Denial-of-service attacks), зосереджені на приведенні мережного елемента у недоступний
стан, як правило, шляхом направлення надмірної кількості мережного трафіка на його інтерфейси. Розподілені атаки, які визивають відмову в обслуговуванні, дозволяють одному користувачу мережі зробити вплив на декілька мережних хостів так, щоб вони „затопили” цільовий хост великою кількістю мережного трафіка.
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У багатьох архітектурах SIP проксі-сервери виконують функції взаємодії з мережею загального користування Інтернет для того, щоб прийняти запити від IP-терміналів. Таким чином протокол SIP створює можливості проведення розподілених атак, що визивають відмову
в обслуговуванні, котрі повинні бути враховані розробниками і операторами SIP-систем.
Зловмисні користувачі можуть створювати підробні запити, що містять IP-адресу фальсифікованого джерела і відповідний заголовок Via, який ідентифікує хост, на який направлені атаки, як ініціатора запиту, і потім відправляти цей запит великій кількості мережних SIPелементів, тим самим, використовуючи SIP, агенти користувача або проксі-сервери для створення надмірної кількості трафіка, який направляється на певний вузол. Подібним чином
зловмисники можуть використати фальсифіковані значення заголовка Route запиту, котрі
ідентифікують цільовий хост, і потім відсилають такі повідомлення на проксі-сервери, що
розмножують запити, які збільшують потік повідомлень, що направляються за вказаною адресою. Для подібного результату може використовуватися заголовок Record-Route, коли зловмисний користувач впевнений, що ініційований запитом діалог виллється в багаточисленні
трансакції, створені у зворотному напрямку.
Частина denial-of-service атак становиться можливою, якщо запити REGISTER не автентифікуються і не авторизуються потрібним чином серверами реєстрації. Зловмисні користувачі можуть видалити реєстрації деяких або всіх користувачів в адміністративному домені,
що призведе до відсутності можливості користувачів бути запрошеними до встановлення нових сесій. Вони також можуть зареєструвати велику кількість контактних адрес, які визначають один і той же хост для даної публічної адреси. Це робиться для того, щоб використати
registrar та пов’язані з ним проксі-сервери, як засоби збільшення об’єму мережного трафіка
при даному типі атак. Також зловмисні користувачі можуть спробувати вичерпати доступний об’єм пам’яті і ресурси диску сервера реєстрації шляхом реєстрації величезної кількості
зв’язок. Ці проблеми демонструють загальну необхідність створення мережних архітектур,
які мінімізують ризик виникнення denial-of-service загроз.
Виходячи із типів загроз, описаних вище, для протоколу SIP потрібні наступні основні
сервіси забезпечення безпеки: зберігання конфіденційності і цілісності при обміні повідомленнями, запобігання атак відтворення (replay-attacks) або отримання доступу до повідомлення шляхом фальсифікації (message spoofing), забезпечення автентифікації та анонімності
учасників сесії, запобігання denial-of-service атак. Тіла, що знаходяться всередині SIPповідомлень, окремо потребують використання сервісів безпеки, які забезпечують конфіденційність, цілісність та автентифікацію.
Замість того, щоб визначати нові, специфічні для SIP механізми безпеки, SIP по можливості використовує існуючі моделі забезпечення безпеки, позичені з протоколів HTTP та
SMTP. Повне шифрування повідомлень забезпечує найкращий спосіб для збереження конфіденційності сигнальної інформації, також це може гарантувати, що повідомлення не були
модифіковані зловмисними посередниками. Проте, SIP-запити і відповіді не можуть бути
просто повністю зашифровані за наскрізним принципом (end-to-end), тому що поля повідомлення, такі як Request-URI, Route та Via повинні залишатися видимими для проксі-серверів у
більшості мережних архітектур для того, щоб SIP-запити правильно маршрутизувались.
SIP проксі-сервери також повинні змінювати деякі заголовки повідомлень. Отже проксі-сервери повинні користуватися певним показником довіри SIP агентів користувача. Для
цієї цілі рекомендується використовувати SIP-механізми забезпечення безпеки низького рівня, які повністю зашифровують SIP-запити або відповіді на рівні ретрансляційних ділянок.
Це дозволяє кінцевим точкам ідентифікувати проксі-сервери, яким вони відсилають запити.
Логічні об’єкти SIP також потребують взаємної ідентифікації в безпечній формі. Коли
SIP-термінал передає інформацію, яка засвідчує користувача, агенту користувача, що знаходиться на другій стороні, або проксі-серверу, повинні існувати механізми, котрі дозволяють
провести перевірку цієї інформації. Щоб задовольнити цим вимогам, у протоколі SIP використовується механізм криптографічної автентифікації.
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Крім цього, існуючий незалежний механізм забезпечення безпеки для тіл повідомлення
SIP забезпечує альтернативний спосіб наскрізної автентифікації, а також забезпечує граничний показник довіри посередникам агентів користувача.
Безпека транспортного та мережного рівнів. У сферу забезпечення безпеки на транспортному або мережному рівні входить шифрування сигнального трафіка та забезпечення
конфіденційності та цілісності повідомлення.
Існує два розповсюджених засобів для забезпечення безпеки на транспортному та мережному рівнях, це TLS та IPSec відповідно.
IPSec – це комплекс інструментальних засобів протоколу мережного рівня, котрі можуть бути використані разом в якості доповнення традиційного протоколу IP в області забезпечення безпеки. У більшості випадків IPSec використовується в архітектурах, де сукупність хостів або адміністративних доменів мають між собою довірені відносини. IPSec, зазвичай, реалізується на хості на рівні операційної системи або у маршрутизаторі, котрий забезпечує конфіденційність та цілісність для всього трафіка, який він отримує з певного інтерфейсу. IPSec також може бути використаний при послідовній передачі через ретрансляційні ділянки. У багатьох архітектурах IPSec не потрібна інтеграція з SIP-додатками. IPSec,
можливо, більше всього підходить для реалізацій SIP, в яких додання безпеки безпосередньо
до SIP-хостів було б проблематичним. Частина мережі між агентом користувача та проксісервером, який знаходиться на відстані однієї пересилки, також добре підходить для використання IPSec.
TLS забезпечує безпеку на транспортному рівні поверх протоколів, які орієнтовані на
з’єднання (наприклад, TCP). TLS більше всього підходить для архітектур, де необхідно забезпечити безпеку при послідовній передачі між хостами, де відсутні довірені відносини.
Наприклад, UA користувача Anton довіряє локальному проксі-серверу у своєму домені, який
після обміну сертифікатами приймає рішення довіряти локальному проксі-серверу в домені,
де знаходиться UA користувача Vladimir. Vladimir, в свою чергу, довіряє своєму локальному
проксі-серверу – тому Vladimir і Anton можуть безпечно спілкуватися. TLS повинен бути
жорстко пов’язаний з SIP-додатком.
Зазначимо, що транспортні механізми для протоколу SIP реалізуються на основі послідовної передачі через ретрансляційні ділянки; тому UA, який відправляє запити першому
проксі-серверу з використанням TLS, немає гарантії, що TLS буде використовуватися під час
всього шляху повідомлення. Схема SIPS URI. Схема SIPS дозволяє вказувати для ресурсів,
що вони досяжні тільки за умови виконання процедур по забезпеченню безпеки. Схема SIPS
URI придержується синтаксису SIP URI, проте семантика схеми SIPS сильно відрізняється
від схеми SIP URI.
SIPS URI може використовуватися як публічна адреса для конкретного користувача –
тобто бути адресою, яка закріплена за користувачем і кожний раз поміщається у заголовок
From його запитів. Присутність адреси із схемою SIPS URI у полі Request-URI запиту означає, що кожна ретрансляційна ділянка, через яку пересилається запит, повинен бути захищений за допомогою TLS. Після того, як цей запит досягне домена, у якому знаходиться викликаємий користувач, він пересилається UAS у відповідності з правилами внутрішньої безпеки.
При використанні ініціатором запиту SIPS URI у якості публічної адреси викликаємого користувача, схема SIPS приписує, щоб весь шлях запиту до проксі-сервера, який обслуговує
необхідний ресурс, був захищений.
Адреси із схемою SIPS можуть бути використані, крім поля Request-URI запиту, у більшості інших випадках, – в публічних адресах, контактних адресах у заголовках Contact та
Route. У кожному з перерахованих випадків схема SIPS URI дозволяє даним полям повідомлення визначати певні ресурси. При використанні схеми SIPS URI транспортний протокол не
залежить від того, використовується TLS чи ні, і тому обидві адреси вірні. Протокол UDP не
повен використовуватися в якості транспортного протоколу при використанні схеми SIPS.
HTTP автентифікація. Протокол SIP забезпечує можливість посилки запиту підтвердження дійсності, що базується на HTTP-автентифікації. Це виявляється у передачі відпові-
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дей з кодом 401 і 407, які включають заголовки, що використовуються для переносу запитів
автентифікації, з подальшою передачею повідомлень-запитів, заголовки яких містять відгуки
автентифікації. Використання схеми автентифікації Digest із введенням незначних змін для
використання в протоколі SIP дозволяє забезпечити односторонню автентифікацію і захист
від атак відтворення.
S/MIME. Повне наскрізне шифрування SIP-повідомлень у цілях конфіденційності не
прийнятно, оскільки мережні посередники (такі, як проксі-сервери) повинні мати доступ до
певних заголовків для правильної маршрутизації повідомлень; у противному випадку SIPповідомлення будуть немаршрутизованими.
S/MIME дозволяє SIP-агентам користувача шифрувати тіла у кодуванні MIME, забезпечуючи наскрізну безпеку цих тіл без впливу на заголовки повідомлення. S/MIME може забезпечувати наскрізну конфіденційність та цілісність для тіл повідомлення, рівно як і взаємну автентифікацію. Також можна використовувати S/MIME для забезпечення цілісності та
конфіденційності SIP-заголовків шляхом тунелювання повідомлень SIP.
Вимоги для розробників пристроїв SIP. Проксі-сервери, сервери перенаправлення та реєстрації повинні реалізовувати TLS і повинні підтримувати взаємну та односторонню автентифікацію. Рекомендується, щоб агенти користувача могли ініціювати TLS-з’єднання; агенти
користувача також повинні мати можливість приймати повідомлення, які передані з використанням TLS. Проксі-сервери, сервери перенаправлення та реєстрації повинні розпоряджатися сертифікатом, в яких ідентифікуюча їх інформація повинна відповідати їх хост-іменам.
Агенти користувача можуть мати свої сертифікати для двосторонньої автентифікації з використанням TLS. Усі елементи мережі SIP, які підтримують TLS, повинні мати механізм перевірки достовірності сертифікатів, отриманих під час TLS-узгодження. Це приводить до необхідності присутності одного чи декількох сертифікатів центрів сертифікації – широко відомих організацій, які займаються розподілом сертифікатів для вузлів. Всі SIP-елементи, які
підтримують TLS, повинні також підтримувати схему SIPS URI.
Проксі-сервери, сервери перенаправлення, сервери реєстрації та агенти користувача
можуть реалізовувати протокол IPSec або інші протоколи забезпечення безпеки низького рівня. Проксі-сервери, сервери перенаправлення, сервери реєстрації та агенти користувача повинні реалізовувати автентифікацію за схемою Digest.
Висновок. Спільне функціонування механізмів забезпечення безпеки може певною мірою дотримуватися існуючих Web та E-Mail моделей безпеки. На верхньому рівні агенти користувача автентифікують себе серверам (таким, як проксі-сервер, сервер перенаправлення
та сервер реєстрації), використовуючи ім’я користувача (username) та пароль (password). На
транспортному рівні сервери автентифікують себе агентам користувача або проксі-серверам,
що знаходяться в радіусі однієї пересилки, і навпаки UA та проксі-сервери автентифікують
себе серверам, використовуючи сертифікат вузла, доставлений засобами TLS. На рівні взаємодії кінцевого пристрою автентифікація може бути виконана засобами S/MIME, коли UA не
довіряють елементам SIP мережі.У заключенні підкреслимо, що взаємна автентифікація проксі-серверів за допомогою таких механізмів як TLS значно знижує потенційні можливості
зловмисного користувача по введенню підроблених запитів чи відповідей, які можуть привести до відмови через перевантаження.
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ІНТЕГРОВАНА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ R/3 КОМПАНІЇ „SAP”
Розглядаються сучасні стан та тенденції реформування системи управління Збройних Сил України, які
впливають на процеси розробки, впровадження та інтеграції системи електронного документообігу з автоматизованими системами управління. Запропонована інтегрована архітектура системи електронного документообігу та автоматизованої системи управління R/3 „SAP”.
У статті приведено приклад виконання інформаційно-розрахункової задачі „Організація і здійснення
управління миротворчим контингентом” в частині, що стосується особового складу для аналізу схеми проходження інформації у інтегрованих системах.

Розвиток засобів збройної боротьби, зміна форм та способів бойового застосування
військ, прийняття нових військово-стратегічних концепцій в значній мірі підсилюють увагу
військово-політичного керівництва України до питань управління Збройними Силами України в усіх ланках. Одним із основних вимог під час розгортання системи управління є комплексне оперативне використання систем управління, зв’язку, розвідки і радіоелектронної
боротьби, що обумовлене появою концепції С3І (С3І – Command control communications and
intelligence). Система управління, яка створена і функціонує у мирний час для вирішення питань адміністративно-господарської діяльності, повинна без значної перебудови забезпечувати оперативне (бойове) керівництво ЗС України для ведення бойових дій. Для цього необхідне лише додаткове розгортання резервної системи управління. Кожна з них представляє собою сукупність функціонально поєднаних між собою органів і пунктів управління, систем
зв’язку і спеціальних систем (як правило, автоматизованих) по збору, обробці, відображенню
і пересиланню інформації. Суттєве ускладнення і розширення кола цільових завдань в області управління військами (силами) привело до адекватного зростання кількості та складності
автоматизованих інформаційних систем. Слід зазначити, що до автоматизованих інформаційних систем відносяться системи обробки, розподілу і відображення оперативних повідомлень, інформаційно-пошукові та інформаційно-розрахункові системи, системи забезпечення
планування. Результатом їх функціонування є не керівний вплив (як у системах управління
зброєю), а надання командуванню необхідної (повної та своєчасної) інформації для прийняття обґрунтованого рішення.
До числа систем, які розгортаються та використовуються у вищих ланках управління
ЗС України відноситься система електронного документообігу. Президентом України [1] визначені першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, серед яких – впровадження до 2010 року в органах виконавчої влади та інших державних органах систем електронного документообігу (СЕДО) із застосуванням електронного цифрового
підпису. Оскільки інформаційна технологія [2, 3] – це прийоми, способи та методи застосування засобів обчислювальної техніки при виконанні функцій збору, зберігання, обробки,
передачі та використання даних, актуальним для Збройних Сил України постає питання реалізації одного із завдань Національної програми інформатизації [4, 5], яке полягає у створенні системи інформаційно-аналітичної підтримки розвитку державності, безпеки та оборони, в
результаті вирішення якого повинна бути створена Єдина автоматизована система управління Збройними Силами України.
На сьогоднішній день [6] у Збройних Силах України триває впровадження автоматизованої системи управління (АСУ) на платформі компанії „SAP”, що забезпечує управління:
постачанням та матеріальними потоками, плануванням застосування Збройних сил, технічним обслуговуванням та ремонтом, організаційно-мобілізаційною роботою, інфраструктурою, бухгалтерським та фінансовим обліком, підтримкою процесів розгортання операцій.
Однак триступенева система оперативного управління [7], яка створюється у Збройних Си-
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лах України (Генеральний штаб – Об’єднане оперативне командування (ООК) – міжвидове
угруповання), потребує нових підходів до створення та інтеграції автоматизованих систем
управління, оскільки вони повинні забезпечувати виконання задач ООК в автоматизованому
режимі для керівництва миротворчими підрозділами поза межами України та міжвидовими
угрупуваннями Збройних Сил України в загрозливий період.
В таких умовах актуальним постає питання інтеграції СЕДО, що розгорнута в Центральному апараті Міністерства оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України, з АСУ R/3 „SAP”, оскільки функціонування СЕДО в загрозливий період (або під час виконання миротворчих операцій) повинне здійснюватись з мобільними користувачами без переналаштування систем. Пов’язане це з тим, що СЕДО забезпечує обробку 80 % неструктурованих документів (електронних образів документів, документів підготовлених із використанням офісних додатків Word, Excel та ін.), тоді як АСУ R/3 „SAP” функціонує з структурованими документами. Таким чином, інтеграція зазначених систем для взаємного обміну документами повинна здійснюватись з урахуванням задач органів управління, особливостей,
вихідних даних та загальних технічних умов для СЕДО [8]:
1) одночасна робота групи користувачів;
2) перевірка електронних документів на зараження вірусом;
3) використання надійних засобів електронного цифрового підпису;
4) візуальне подання (у тому числі й друк на папері) електронних документів;
5) використання систем розпізнавання документів на папері та перевірки правопису.
Неструктуровані документи СЕДО повинні бути інтегровані з підсистемами та функціональними модулями АСУ R/3 „SAP”, оскільки інакше, з одного боку, ці документи виявляються відірваними від процесів управління, з якими вони логічно пов’язані, а з іншого боку,
не забезпечується повноцінна документарна підтримка автоматизованих процесів управління
основних видів діяльності органів управління ЗС України.
Концептуально технічне рішення щодо інтеграції АСУ R/3 „SAP” з СЕДО органів військового управління доцільно будувати за 3-х рівневою архітектурою „Сервер баз даних” –
„Сервер застосувань” – „Клієнт”. При цьому передача даних повинна здійснюватись „прозоро” від сервера баз даних „SAP” до сервера баз даних СЕДО через сервер електронної пошти
(е-mail) на клієнтське АРМ з інтегрованим програмним забезпеченням е-mail у СЕДО.
Архітектура інтегрованих систем СЕДО та АСУ R/3 „SAP” зображена на рисунку 1.

Рис. 1. Архітектура системи
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Здійснення інтеграції СЕДО та АCУ R/3 „SAP”, завдяки використанню принципів взаємодії двох систем, згідно приведеній архітектурі, забезпечує підтримку функціональних процесів на всіх рівнях через оперативне управління документами, їх образами, потоками робіт,
звітами і ін. За допомогою СЕДО всередині АCУ R/3 „SAP” посадовим особам органів
управління стає доступною вся необхідна інформація і дані запити клієнтів (документи, факси і повідомлення електронної пошти). В даному випадку СЕДО виступає як своєрідний концентратор, що забезпечує доступ користувачів до необхідної інформації та забезпечує роботу
користувачів у звичному середовищі відомих їм застосувань.
У підсистемі обробки вихідних даних повинні бути реалізовані функції захоплення, індексації, архівації та управління всіма об’єктами (документами) АСУ R/3 „SAP” та передачі
різних типів неструктурованих документів, генерованих СЕДО.
Для аналізу схеми проходження інформації розглянемо приклад виконання інформаційно-розрахункової задачі „Організація і здійснення управління миротворчим контингентом” в частині, що стосується особового складу. До складу АСУ R/3 „SAP” підсистеми
„Управління персоналом” входять модулі:
HR-MD – основні дані;
HR-PA – адміністрування персоналу;
HR-PA-APP – управління претендентами на вакансії;
HR-PA-EMP – управління службовцями;
HR-PD – планування персоналу і розвитку кадрової структури;
HR-PD-SCM – управління професійною підготовкою і управління контрактами з військовослужбовцями.
Дані, наприклад, щодо строку закінчення контракту (ресурс із статусом „критичний”),
генеруються АСУ R/3 „SAP”, формуються у вигляді звіту „Перелік кадрових ресурсів миротворчого контингенту” та передаються поштовими повідомленнями через підсистему обробки вихідних даних на АРМ посадових осіб кадрових органів управління. Посадові особи кадрових органів управління на підставі отриманих повідомлень електронної пошти оформлюють контракти з військовослужбовцями або готують пакет документів на звільнення у
зв’язку із закінченням строку контракту. Для цього вони здійснюють їх сканування та введення електронних образів у СЕДО і засобами Web-інтерфейсу формують актуальні дані щодо нових строків закінчення контрактів, які передаються у СЕДО та АСУ R/3 „SAP”.
Схематично процес запиту-передачі документів інформаційно-розрахункової задачі
„Організація і здійснення управління миротворчим контингентом” зображено на рисунку 2.

Рис. 2. Процес запиту-передачі документів інформаційно-розрахункової задачі „Організація і
здійснення управління миротворчим контингентом”
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Імовірнісно-часові показники ефективності АСУ детально розглянуті в літературі [9]. Тому
зазначимо лише те, що запропонований підхід щодо оцінки функціональної ефективності можна
використовувати для СЕДО та АСУ R/3 „SAP” в частині, що стосується обробки та передачі документів.
Описаний у статті підхід щодо інтеграції СЕДО та АСУ R/3 „SAP” дозволить забезпечити кількісні показники ефективності СЕДО:
1. Скорочення часу на візування і корегування документів – більше 50–80 %.
2. Скорочення часу на пошук документів – 80–90 %
3. Підвищення ефективності органів управління – 10–50 %.
4. Скорочення витрат на управління сховищем документів – 25–80 %.
5. Скорочення витрат на розповсюдження документів – 70–80 %.
Система електронного документообігу, що інтегрована з АСУ R/3 „SAP”, дозволить
підвищити ефективність і оперативність управління за рахунок своєчасного і якісного надання управлінської інформації, формалізації і спрощення роботи зі всіма видами документів.
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Радченко М.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Грохольський Я.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПОМИЛОК В НЕОДНОРІДНИХ ЦИФРОВИХ ПОТОКАХ
Аналізується дія інтенсивного потоку помилок, який характерний при відношеннях сигнал/шум, близьких
до нуля, на цифрову послідовність заданої довжини, складеної із різних послідовностей меншої тривалості, які,
у свою чергу, є утвореннями із коротших складових, та визначається ймовірність помилок у компоненті нижчого рангу (кодовій комбінації) цього ієрархічного ряду.

Постановка задачі. Цифрові утворення із різними функціональними складовими характерні для цифрових послідовностей в сучасних телекомунікаційних системах.
Методика визначення ймовірності помилок у компоненті нижчого рангу (зокрема, первинній компоненті − кодовій комбінації) цього ієрархічного ряду дає можливість уточнити
ймовірність помилок у цих компонентах (первинних кодових комбінаціях − ймовірність помилок на алфавітний знак на виході системи), що актуально для умов погіршення якості каналу чи лінії зв’язку.
Методика визначення цих ймовірностей підлягає розробці. Під неоднорідністю розуміється неоднакова тривалість цифрових функціональних складових у межах одного рангу
утворюваних послідовностей. Вважається, що деякі функціональні складові, наприклад,
інформаційні кодові комбінації, мають в межах одного рангу однакову тривалість. Аналіз
основується на роботі [1].
Розглянемо дворанговий (двоступеневий) ряд. Нехай на передавальній стороні
інформаційна цифрова послідовність довжиною К складається із певної кількості N цифрових структур нижчого рангу довжиною Кпкі кожна, де і=1…N.
(1…Кпк1 )(1…Кпк2 )(1…Кпк3 ) … (1...Кпкі) … (1…ККПN).
На приймальній стороні, при визначенні ймовірності помилок у структурах нижчого
рангу, слід враховувати те, що різні кратності помилок у межах послідовності К по-різному
„накривають” внутрішні структури, „діляться” на стиках цих комбінацій, зокрема, двократна
помилка, попадаючи на стик, ділиться на дві однократні: одна попадає в першу структуру
(кодову комбінацію), друга − у сусідню, або іншу, тому, крім „своїх” однократних помилок, у
задану структуру (кодову комбінацію) попадають і „чужі” однократні помилки, які
„відірвані” від інших кратностей.
Процес такого „ділення” може бути врахований для всіх кратностей помилок у межах
К, але, очевидно, найбільш впливовими будуть помилки з високою ймовірністю їх появи.
Знайдемо ймовірність помилок у структурах нижчого рангу (зокрема, ними можуть бути кодові комбінації завадостійкого коду).
1. Ймовірність однократних помилок у межах Кпкі визначається наступними
ймовірнісними процесами:
а) загальна кількість однократних помилок у межах К дорівнює С
дорівнює

С

1

К

пкі

, що складає

1
Кпкі
1
К

С
С

1
К

, а в межах Кпкі

від загальної їх кількості; ймовірність Рпк1 їх попадання

в межі Кпкі визначається:
1

0

С
К ×С
Рпк1(1) = Кпкі
Рпа1 = пкі 1К - Кпкі Рпа1 ,
1
СК
СК
де Рпа1 – ймовірність однократних помилок у межах послідовності К; визначається Рпа1 на
основі вибраної моделі каналу зв’язку;
2

б) загальна кількість двократних помилок у межах К дорівнює С К . Із них частина помилок у кількості К–Кпкі ділиться на межі структур нижчого рангу (кодової комбінації зава-
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достійкого коду), утворюючи в кожному розряді К–Кпкі разів однократні помилки. Кількість
варіантів попадання результатів ділення на всі розряди від 1 до Кпкі складає величину:
К пкі ( К - К пкі ) = К пкі С К1 - Кпкі ,
або частину

1

К пкі × С К - К пкі
від усіх двократних помилок.
С К2

Із врахуванням цього, ймовірність утворення однократних помилок у межах Кпкі за рахунок ділення двократних помилок, описується співвідношенням:
1

Р пкі1( 2 ) =

К пкі × С К - Кпкі
Р па 2 ,
С К2

де Рпа2 – ймовірність двократних помилок у межах послідовності К;
в) із трикратних помилок одна попадає в межі Кпкі, а дві інші в різних сполуках попадають за межі Кпкі. Кількість таких сполук дорівнює С2К-Кпкі , що й визначає число однократних помилок, які попадають у кожний розряд певної рангової структури (кодової комбінації).
Із врахуванням усіх розрядів це число становить Кпкі×С2К-Кпкі або частину

К пкі × С К2 - Кпкі
від усіх
3
СК

трикратних помилок.
Тоді ймовірність утворення в межах і-тої рангової структури (кодової комбінації) Кпкі
однократних помилок за рахунок ділення трикратних визначається:
Р п кі 1( 3 ) =

К пкі × С К2 - К пкі
Рпа 3 ,
3
СК

де Рпа3 – ймовірність трикратних помилок у межах послідовності К;
г) цей процес продовжується до врахування помилок граничних кратностей, зокрема,
кратність помилок К – Кпкі у межах К визиває К–Кпкі раз однократну помилку в кожному
розряді рангової структури (комбінації) Кпкі. Відповідна ймовірність визначається:
Кпкі -1
К × С К--Кпкі
Рпкі1( К -Кпкі ) = пкі =К -ККпкі
Рпа ( К - Кпкі ) К пкі ( К - Кпкі ) × Рпа ( К - Кпкі ) ;
СК
д) кратність помилок К–Кпкі+1 визиває в кожному розряді рангової структури (комбінації) Кпкі помилку по одному разу з ймовірністю:
К
Р п к і 1 ( К - К п к і + 1 ) = К - Кп кпік і + 1 Р п а ( К - К п к і + 1 ) ;
СК
е) помилки кратності від К–Кпкі+2 до К однократних помилок у межах Кпкі не визивають.
Таким чином, ймовірність однократних помилок у ранговій структурі (кодовій комбінації) довжини Кпкі за рахунок дії помилок кратностей 1, …, К–Кпкі+1 у межах послідовності довжини К визнається:
К - К п к і +1
К п к і × С Кj --1К п к і
Р п кі1 = å
Р паj .
(1)
j
СК
j =1
2. Ймовірність двократних помилок в межах рангової структури (кодової комбінації)
Кпкі визначається:
а) загальна кількість “чистих” (не за рахунок ділення) помилок, які попадають в межі
Кпкі , складає С2Кпкі, ймовірність їх появи визначається:
С2
С 2 ×С 0
Р п к і 2 ( 2 ) = К п2 к і Р п а 2 = К п кі 2 К - К п к і Р п а 2 ,
СК
СК
де Рпа2 – ймовірність двократних помилок у межах послідовності К; визначається Рпа2 на основі вибраної моделі каналу зв’язку;
б) із трикратних помилок за рахунок ділення дві попадають у межі рангової структури
(кодової комбінації) довжини Кпкі, а одна в межі К–Кпкі. Кількість варіантів розміщення двократних помилок у межах Кпкі дорівнює С2Кпкі , і кожний із них повторюється К–Кпкі разів.
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Тоді ймовірність появи двократних помилок у межах Кпкі за рахунок ділення трикратних
визначається:
2
2
1
С Кпкі × ( К - К пкі )
С Кпкі × С К - Кпкі
Рпкі 2 (3) =
Рпа 3 =
Рпа 3 ,
3
3
СК
СК
де Рпа3 – ймовірність трикратних помилок у межах послідовності К
в) за рахунок ділення чотирикратних:
2
2
С
×С
Р пкі 2 ( 4 ) = К пкі 4 К - К пкі Р па 4 ,
СК
де Рпа4 – ймовірність чотирикратних помилок у межах послідовності К і т. д.
г) за рахунок ділення помилок кратності К–Кпкі :
С 2 × С К - К пкі - 2
Р п к і 2 ( К - К п к і ) = К п к і К - КК п-кКі п к і Р п а ( К - К п к і ) =
СК
2

2

С К пкі × С К - К пкі
Р па ( К - К пкі ) ,
К - К пкі
СК
де Рпа(К−Кпкі) – ймовірність помилок кратності К−Ккпі у межах послідовності К;
д) за рахунок ділення помилок кратності К–Кпкі+1:
2
× ( К - К пкі )
С
Р пкі 2 ( К - Кпкі +1) = Кпкі К - Кпкі +1
Рпа ( К - Кпкі +1) =
СК
=

2

1

С Кпкі × С К - Кпкі
Рпа ( К - Кпкі +1) ,
К - Кпкі +1
СК
де Рпа(К−Кпкі+1) – ймовірність помилок кратності К−Кпкі+1у межах послідовності К;
е) за рахунок ділення помилок кратності К–Кпкі+2:
С 2Кпкі
Р пкі 2 ( К - Кпкі + 2 ) = К - Кпкі + 2 Р па ( К - Кпкі + 2 ) ;
СК
є) помилки кратності від К–Кпкі+3 до К двократних помилок у межах Кпкі не визивають.
Таким чином, ймовірність двократних помилок у ранговій структурі (кодовій комбінації) довжини Кпкі за рахунок дії помилок кратностей 2, …, К–Кпкі+1 у межах послідовності довжини К визначається:
j-2
2
К - К пкі + 2
С К пкі × С К - К пкі
(2)
Р пкі 2 = å
Р паj .
С кj
j= 2
Співвідношення (1) і (2) дають можливість узагальнити процес утворення помилок у
межах кожної рангової структури (кодової комбінації) довжини Кпкі. Ймовірність помилок
кратності jÎ 1, Кпкі визначається:
=

Р п к іj =

K - K пкі+ j

å

m= j

m- j

j

С К п к і × С К -К п кі
Р п аm .
m
СК

(3)

Враховуючи всі кратності помилок у межах Кпкі, отримаємо ймовірність Рпкі помилок в
і-й ранговій структурі (кодовій комбінації):
Кпкі К - Кпкі + j С j
Кпкі

Р пкі = å

j=1

å

m= j

m- j
×СК
- Кпкі

Сm
К

Р паm .

(4)

Якщо передбачається кодування завадостійким кодом послідовності К з виправленням
помилок кратності t, то друга сума в (4) розпочинається значенням кратності m=t+j. У випадку виправлення помилок кратності tпкі у межах Кпкі перша сума розпочинається значенням j
= tпкі +1.
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Доцільність врахування при розрахунках усіх помилок в обох сумах чи обмеження певним їх значенням залежить від вимог щодо ймовірності Рпкі.
Формула (4) узагальнюється на більш складні структурні цифрові утворення. Якщо
цифрова послідовність Z-рангова, то для верхнього (Z-го рангу) довжиною К ймовірність
Рzj, j=1 … К, конкретних кратностей j помилок розраховується, виходячи із прийнятої для
аналізу моделі каналу зв’язку.
Для всіх нижчих n=Z–1, …, 1 рангів (вкладених одна в одну послідовностей) цією
ймовірністю є ймовірність Рпкnіj, яка для конкретної кратності помилок j=1 … Кпкі у межах ії цифрової структури (кодової комбінації) даного n-го рангу визначається за формулою (3).
Повна ймовірність помилок у межах і-ї цифрової структури (кодової комбінації) даного n-го рангу визначається за формулою (4).
Якщо ставиться задача визначення ймовірностей помилок безпосередньо у цифрових
структурах (кодових комбінаціях) самого нижнього рангу, то всі ранги слід розгорнути у
послідовність довжини К і визначити в і-й структурі (кодовій комбінації) довжиною Кпкі
цього рангу за формулами (3) і (4) потрібні ймовірності.
Висновки
1. Розроблена методика розрахунків ймовірностей помилок у цифрових послідовностях різної довжини із врахуванням процесу поділу помилок на границях цих послідовностей.
2. Методику доцільно використовувати в розрахунках при ймовірностях помилок у
каналах чи лініях зв’язку у межах Р=10–1. Саме у такому напрямку рухається сучасне завадостійке кодування на основі турбокодів[3].
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АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ
ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
У статті проводиться аналіз та класифікація методів (протоколів) маршрутизації, які використовуються в бездротових сенсорних мережах.

Бездротові сенсорні мережі (БСМ) або Wireless Sensor Network (WSN) – розподілені
мережі, що складаються з маленьких сенсорних вузлів, з інтегрованими функціями моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1].
Сенсорні вузли (далі вузли) є інтегрованою платформою, яка об’єднує можливості сенсорів (зовнішніх датчиків, які реєструють сукупність параметрів, – акустичних, вібраційних,
радіаційних, хімічних, біологічних і т.п.) з мікрокомп’ютерами, об’єднаними в бездротову
мережу [2]. Класичними областями застосування БСМ є поле бою і місця надзвичайних ситуацій.
Відмінності БСМ від інших бездротових мереж (мобільних Ad-Hoc мереж або стільникових мережі зв’язку) полягають в наступному:
– на відміну від традиційних мереж зв’язку, майже всі прикладні програми сенсорних
мереж вимагають передачі даних від множини вузлів до одного або декількох шлюзів (базових станцій) рис. 1;

Рис. 1. Приклад збору інформації сенсорною мережею з одним шлюзом

– необхідність ефективного управління обмеженим ресурсом вузлів (енергія батарей,
швидкість обробки даних, місткість зберігання і т.п.).
– можливість використання системи позиціювання (GPS) або методів, заснованих на
тріангуляції, які дозволяють вузлам обчислювати їх позиції [3].
Особливостями БСМ є: ненадійність і динамічність радіоресурсу, колективний характер його використання; обмеженість і неоднорідність ресурсів вузлів (енергоємність батарей,
продуктивність процесорів, об’єм пам’яті і т.д.); обмежена безпека та ін. Забезпечити ефективне управління БСМ неможливо без відповідної системи управління. Одним з основних
завдань оперативного управління БСМ є маршрутизація інформаційних повідомлень. Тому
метою статті є класифікація методів (протоколів) маршрутизації в сенсорних мережах і їх
стислий аналіз.
При розробці протоколів маршрутизації в сенсорних мережах необхідно враховувати
наступні фактори:
– Спосіб розміщення вузлів: детермінований або випадковий.
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Обмежена ємність батарей вузлів: час роботи кожного вузла сильно залежить від
ємності його батареї [4].
– Спосіб збору даних: почасовий спосіб (постійний моніторинг або в задані інтервали
часу), на підставі подій, на підставі запиту і гібридний спосіб [5].
– Гетерогенність функцій сенсорів вузлів: можливість використання різних типів сенсорів в залежності від області застосування (контроль температури, тиску, вологості або виявлення вторгнення в зону, що охороняється).
– Відмовостійкість: вузли можуть вийти з ладу внаслідок відсутності живлення, фізичних пошкоджень, екологічних втручань або втручань супротивника.
– Розмірність: кількість вузлів, розгорнених в заданій області може досягати сотень
тисяч або десятків тисяч.
– Динамічна топологія: мережева архітектура сенсорних вузлів припускає статичну
топологію але іноді необхідне використання мобільних БС або сенсорних вузлів [6].
– Параметри фізичного та канального рівня Еталонної Моделі взаємодії відкритих
Систем (ЄМ ВВС): низька пропускна спроможність радіоканалів вузлів (від 1 до 100
кБайт/с), та обмежений радіус дії.
– Покриття: кожен сенсор може покрити тільки обмежену фізичну область.
– Якість обслуговування (Quality of Service, QoS): наявність наборів параметрів (пропускна спроможність, затримка доставки пакетів та її варіація та ін.) для певного класу трафіка [7].
Всі методи маршрутизації, запропоновані для застосування в сенсорних мережах, можна класифікувати за наступними ознаками (рис. 2) [8]:
– за способом побудови і підтримки маршрутів: таблично-орієнтовані (далі табличні),
зондові та гібридні;
– за кількістю одержувачів: однокористувальницькі, групові та ,,хвильові”;
– за кількістю і типом параметрів в метриці вибору маршруту: однопараметричні і багатопараметричні; енергозберігаючі, із заданою якістю обслуговування та ін.
– за кількістю маршрутів: одношляхові та багатошляхові;
– за типом маршрутів: симетричні та асиметричні.
– за наявністю обладнання позиціювання: координатні та некоординатні;
– за організацією мережі: ієрархічні та неієрархічні (однорівневі);
– за прийняттям рішень з маршрутизації: пасивні та активні (інтелектуальні).
–

Методи маршрутизації в БСМ
Спосіб
побудови і
підтримки
маршруту
- табличні

- зондові
- гібридні

Кількість
отримувачів

Кількість та тип
парметрів в
метриці

Кількість
маршрутів

Тип
маршрутів

- однокорис- - однопарамет- одношляхові - симетричні
тувальницькі ричні
- багатошляхові - асиметричні
- групові
- енергозберігаючі
- багатопара
- хвильові
- з заданою якістю обслуговування
метричні

Наявність системи
позиціювання
- координатні
- некоординатні

Організація
мережі
- ієрархічні
- однорівневі

Рис. 2. Класифікація методів маршрутизації в БСМ

Завданням методу маршрутизації є створення, зберігання і підтримання маршруту (ів)
заданої якості між відправником і адресатом. У якості критерію оцінки маршруту можуть
виступати наступні параметри: ширина смуги пропускання каналу, час затримки передачі
пакетів у мережі, енергоємність батарей та ін.
На сьогоднішній день запропоновано ряд методів та протоколів маршрутизації призначених для використання в БСМ (перелік та порівняльна характеристика наведена в
таблиці 1).
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів (протоколів) маршрутизації в БСМ
Класифікація
SPIN
Directed
Diffusion.
Rumor
Routing.
GBR

Мобільність
вузлів

Розмірність
мережі

Об’єднання даних в
мережі

QoS

Використання GPS

Енергоспоживання

Н, З, Пр. З., Пр. У., Ц

Нормальна

Обмежена

Так

Ні

Ні

Обмежене

Н, З, Пр. У, Ц

Обмежена

Обмежена

Так

Ні

Ні

Обмежене

Н, Т, Пр. У, Ц

Обмежена

Добра

Так

Ні

Ні

Н/Д

Н, Ц

Обмежена

Обмежена

Так

Ні

Ні

Н/Д

Ні

Добра

Ні

Ні

Ні

Н/Д

MCFA

Н, Пр. У, Ц

CADR

Н, Пр. З., Ц, Г

Ні

Обмежена

Так

Ні

Ні

Обмежене

COUGAR

Н, Пр. З., Ц

НІ

Обмежена

Так

Ні

Ні

Обмежене

AQUIRE

Н, З, Ц

Обмежена

Обмежена

Так

Ні

Ні

Н/Д

EAR

Н, Т, Ц

Обмежена

Обмежена

Ні

Ні

Ні

Н/Д

LEACH

И, Пр. У

Стаціонарні БС

Добра

Так

Ні

Ні

Максимальне

TEEN и
APTEEN

И, Пр. З

Стаціонарні БС

Добра

Так

Ні

Ні

Максимальне

PEGASIS

И, З, Пр. З

Стаціонарні БС

Добра

Ні

Ні

Ні

Максимальне

MECN и
SMECN
SOP
HPAR

И, Пр. З

Ні

Обмежена

Ні

Ні

Ні

Максимальне

И, Пр. З, Т

Ні

Обмежена

Ні

Ні

Ні

Н/Д

И, Т

Ні

Добра

Ні

Ні

Ні

Н/Д

VGA

И, Т

Ні

Добра

Так

Ні

Ні

Н/Д

TTDD

И, Т, НЦ

Так

Обмежена

Ні

Ні

Ні

Обмежене

К, НЦ

Обмежена

Добра

Ні

Ні

Так

Обмежене

GEAR

К, Пр. З

Обмежена

Обмежена

Ні

Ні

Так

Обмежене

SPAN

К, НЦ, Т

Обмежена

Обмежена

Ні

Ні

Так

Н/Д

GAF

MFR и
GEDIR

К, Т

Ні

Обмежена

Ні

Ні

Так

Н/Д

GOAFR

К, НЦ

Ні

Добра

Ні

Ні

Так

Н/Д

Скорочення які використані в таблиці: Н – неієрархічна маршрутизація, И – ієрархична
маршрутизація, К – координатний метод маршрутизації, З – зондовий метод маршрутизації,
Т – таблично–орієнтований метод маршрутизації, Г– гібридний метод маршрутизації, Пр. З.
– протокол використовує запити, Пр. У. – протокол використовує узгодження, Ц- централізований протокол, НЦ – не централізований протокол.
Розглянемо детальніше окремі протоколи, їхні переваги та недоліки.
Неієрархічні протоколи маршрутизації
Sensor Protocols for Information via Negotiation (SPIN) [9]: включає сімейство (SPIN-1,
SPIN-2) адаптивних протоколів, які поширюють всю інформацію про мережу між вузлами,
передбачаючи, що всі вузли мережі є базовими станціями. Вузли збирають інформацію про
об’єкт спостереження і формують її у вигляді метаданих, готуючи їх до відправки. Однак,
замість передачі повного об’єму отриманої інформації в мережу передається службове повідомлення з відомостями про наявні дані, та маршрут їх отримання. Протоколи використовують почасовий спосіб збору даних.
Вузлами використовуються три типи службових повідомлень для визначення інформації яку необхідно передати: ADV (повідомлення про нову інформацію, та маршрут її отримання), REQ (запит інформації) та DATA (відправка інформації). Протокол SPIN розпочинає
роботу, коли вузол отримує нову інформацію. Відбувається розсилання сусідам повідомлення ADV, яке містить метадані та встановлює маршрут. Вузол, який зацікавлений в отриманні
даної інформації відправляє повідомлення REQ, після чого інформація у вигляді повідомлень
DATA відправляється даному вузлу по встановленому маршруту. Вузол, який отримав інформацію, повторює цей процес у разі необхідності передачі даних до своїх сусідів.

75

Переваги: ефективне використання енергоресурсу вузлами, мінімальні топологічні зміни.
Недоліки: негарантована доставка інформації вузлам, які розташовані на відстані декількох ретрансляцій (наприклад, якщо проміжним вузлам не потрібна дана інформація, то вузли, розташовані далеко від відправника і потребують її, взагалі нічого не отримають).
Directed Diffusion [10]: Протокол використовує централізований метод маршрутизації
(будує маршрути від множини відправників до одного адресата).
Вузли об’єднують дані, що поступають від різних відправників в процесі передачі. Базова станція запитує дані, відправляючи зонд-запит. Зонд-запит описує завдання, задане мережі для виконання і встановлює градієнт (маршрут отримання даних до БС). Градієнт визначає пріоритетність даних і маршрут передачі інформації. Протокол працює, поки не встановлені всі градієнти (маршрути) від відправника назад до БС. Мета протоколу полягає в тому, щоб з множини маршрутів визначити оптимальний маршрут об’єднання даних (забезпечити ефективне об'єднання і доставку даних від відправника до БС), рис. 3.

Рис. 3. Робота Directed Diffusion

Переваги: значна економія енергії, усунення резервування, використання кешування
(збільшує ефективність, стійкість і координацію між вузлами).
Недоліки: Не можливо застосувати до прикладних програм (наприклад, екологічний
моніторинг), які вимагають безперервну передачу даних, оскільки способи збору даних засновані на запиті неефективні в цьому випадку (визначення відповідності даних запитам
приводить до великих енергетичних витрат).
Rumor routing [11]: протокол призначений для мереж, які не мають можливості застосувати географічну маршрутизацію. Для отримання інформації базова станція запитує тільки
вузли, які збирають інформацію (замість запиту всієї мережі). Кожен вузол має таблицю сусідів, та виявивши подію, зберігає її в своїй таблиці (таблиця подій) і формує агента (службове повідомлення, яке відправляється в мережу, описуючи зібрану інформацію (таблиця подій) і кількість інтервалів маршруту до неї). Агент розповсюджується серед сусідів даного
вузла (використовуючи таблицю сусідів) та виконує синхронізацію таблиці подій даного вузла з таблицями подій сусідів. Як висновок кожен вузол мережі знає мінімальний маршрут до
кожної події. Для доставки інформації до БС, вузли використовують оптимальний маршрут,
оглядаючи свої таблиці подій та сусідів.
Переваги: запит тільки окремих вузлів замість всієї мережі.
Недоліки: протокол ефективний, коли відбувається невелика кількість подій. При великій кількості подій, зберігання агентів і таблиць кожним вузлом стає неможливим.
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Gradient-Based Routing (GBR) [13]: кожен вузол мережі будує маршрут до БС обчислюючи параметр, названий вартістю вузла (мінімальне число інтервалів маршруту для досягнення БС). Різниця між вартістю вузла і вартістю його сусідів називається градієнтом. Пакет
відправляється по маршруту з найбільшим градієнтом, тобто мінімальною кількістю інтервалів. Протокол GBR використовує допоміжні методи (з’єднання даних при передачі і розповсюдження даних) для рівномірного розподілу трафіку в мережі. GBR використовує три різні
методи вибору маршруту при передачі даних:
– Стохастичний метод: вузол вибирає градієнт (маршрут) навмання, якщо два і більше
маршрутів, мають однаковий градієнт.
– Енергетичний метод: вузол завищує свою вартість (при зниженні рівня ємності батарей до заданого порогу), щоб вузли не відправляли дані за цим маршрутом.
– Метод управління потоками даних: нові данні не прямують через вузли, які в даний
час є частиною маршрутів інших даних.
Переваги: збалансований розподіл трафіку в мережі.
Недоліки: Складність вибору і управління методами вибору маршрутів.
Information-driven Sensor Querying (IDSQ) та Constrained Anisotropic Diffusion Routing (CADR) [14]: основна ідея протоколу полягає в прогнозуванні відправлення запитів сенсорам для отримання найбільш достовірної інформації при мінімальній витраті енергії та побудові маршрутів в мережі, при мінімальному часі затримки та максимальній пропускній
спроможності. Протоколи поширюють запити, використовуючи ряд інформаційних критеріїв
вибору (активізуються тільки сенсори, розташовані близько до деякої події і здійснюється
динамічне корегування маршрутів).
Переваги: економія енергії, централізоване управління мережею.
Недоліки: не визначає, як направляти запит та інформацію між сенсорами і БС (може
бути розглянутий тільки як додаткова методика оптимізації).
COUGAR [15]: даний протокол використовує декларативні запити (обробка запитів не
входить до функцій мережевого рівня, які передбачають вибір необхідних сенсорів і т. п.).
Протокол будує базу даних для сенсорної мережі, в якій сенсорні вузли вибирають головні
вузли (з’єднання частин даних при передачі і передача даних до БС). БС формує схеми запиту (задає пріоритет інформації і описує критерії вибору головних вузлів).
Переваги: енергетично ефективна обробка даних в мережі, при великій кількості даних.
Недоліки: введення схеми запиту для кожного вузла вносить додаткові витрати (споживання енергії, місткість пам’яті і т. п.). Необхідна синхронізація вузлів для обробки даних в
мережі (не всі дані отримуються водночас).
ACtive QUery forwarding In sensoR nEtworks (ACQUIRE) [16]: протокол розглядає мережу як розподілену базу даних. БС відправляє запит (комплексний, одноразовий або під запит) в мережу і здійснює централізований збір даних. Кожен вузол відповідає на запит частково або повністю (використовуючи інформацію, яка міститься в кеш-пам’яті) і передає іншому вузлу або назад БС. Якщо інформація не обновлювалась певний час вузол оновлює її
використовуючи зонд запит якій розсилається сусіднім вузлам на відстані декількох ретрансляцій. Вирішений запит відправляється назад до БС, використовуючи найкоротший маршрут.
Переваги: одночасна відповідь декількома вузлами, ефективний запит мережі (регулюючи значення мережевого діаметра).
Недоліки: аналогічні протоколу COUGAR.
Energy Aware Routing (EAR) [17]: в фазі ініціалізації протоколу, БС розповсюджує
хвильовим способом службове повідомлення. Згідно цього повідомлення кожен вузол мережі вираховує всі маршрути (і їх вартість) до БС та зберігає в своїй таблиці маршрутизації. В
якості критерію вибору маршрутів використовується метрики (споживання енергії кожним
маршрутом, та залишкова енергія кожного вузла). Вузол виявивши подію відправляє повідомлення своєму сусіду згідно таблиці маршрутизації (найменша вартість, залишкова енергія). Процес вибору найкращого інтервалу маршруту повторюється поки повідомлення не
досягає БС. БС періодично оновлює таблиці маршрутизації всіх вузлів мережі.
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Переваги: ефективне використання енергоресурсу вузлами.
Недоліки: вимагає збору інформації про місце розташування вузлів.
Ієрархічні протоколи маршрутизації
Дослідження сенсорних мереж великої розмірності показали, що навіть незначне підвищення динаміки топології мережі приводить до значного зростання службового трафіка.
Інтенсивність потоку службової інформації зростає квадратично (множення числа вузлів на
величину топологічних змін). Очевидно, що для вирішення цієї проблеми необхідно ввести
ієрархічне управління БСМ – провести розбиття БСМ на окремі зони (кластери) з виділенням
головних вузлів зони (ГВЗ), вузлів-шлюзів і внутрішніх вузлів [19]. Множина ГВЗ і виділені
вузли-шлюзи утворюють в мережі віртуальну магістраль, яка може використовуватися як для
розповсюдження маршрутної інформацію, так і для передачі корисної інформації. Варіанти
побудови методів ієрархічної маршрутизації представлені на рис. 4. Зі зростанням кількості
вузлів (від декількох тисяч) БСМ може бути організована в m-рівнів ієрархії. Проте, це значно ускладнює процес управління мережею. Тому на практиці частіше використовують дворівневу організацію мережі.
Ієрархічна організація БСМ дозволяє:
– збільшити стабільність мережевої топології (динаміка зміни зони мережі значно нижча за динаміку зміни зв’язності окремих вузлів мережі);
– багатократно використовувати частотний (кодовий) радіоресурс за рахунок його просторового рознесення;
– підвищити ефективність управління мережею (ГВЗ може ефективніше управляти ресурсами своєї зони в порівнянні з центром управління мережею).
Методи ієрархичної маршрутизації

Кількість
рівнів иерархії

Розмір, тип зони і
критерії її формування

- 2 рівня

- rz = 1

- m рівнів

- rz = k

Збір інформації і
обчислювання маршрутів

Зберігання
маршрутів

Передача
пакетів

- minИН вузла - ал-м Беллмана-Форда -в кожном вузлі - по магистралі
-в головному
- довільно
- без перекриття - maxзв’язність -алгоритм Дійкстри
вузлі
-зондування
- згортка
параметрів
-на основі координат
-с перекриттям

Рис. 4. Особливості реалізації методів ієрархічної маршрутизації

Проте ієрархічна організація мережі ускладнює процес управління мережею і передбачає вирішення наступних задач: динамічне створення і підтримка зон мережі; динамічну адресацію абонентів; внутрішньо зонову і між зонову маршрутизацію пакетів; відновлення
управління зоною унаслідок відмови (знищення) ГВЗ.
Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) [20]: Протокол складається з двох
фаз, фаза установки і фаза роботи. Протягом фази установки, певний набір вузлів p, визначаються як ГВ. Сенсорний вузол вибирає число r (від 0 до 1), якщо це число - менше ніж порогове значення, T(n) (1), вузол стає ГВ для деякої зони вузлів (1/р):
p
T ( n) =
якщо n Î G
1 - p (r mod (1 / p ))
де G - набір вузлів, які вибирають ГВ. Кожен вибраний ГВ передає повідомлення іншим вузлам, що він головний у кластері. Вузли після отримання цього повідомлення, вибирають кластер, до якого вони можуть належати (рішення приймається на основі рівня потужності сигналу-запиту). ГВ створюють графік TDMA для кожного підпорядкованого вузла. Після закінчення певного часу (визначено апріорі), мережа повертається у фазу установки. ГВ спілкуються з підлеглими вузлами, використовуючи різні методи доступу (CDMA), що забезпечує зменшення втручання вузлів, які належать до інших кластерів.
Переваги: збільшення терміну служби мережі.
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Недоліки: не можливо застосовувати в мережах великої розмірності (кластеризація
вносить додаткові витрати, пов’язані з вибором та зміною ГВ), необхідна додаткова методика визначення енергетичного порогу.
Threshold-sensitive Energy Efficient sensor Network protocol (TEEN) и Adaptive Periodic
Threshold-sensitive Energy Efficient sensor Network protocol (APTEEN) [22, 23]. У протоколі
TEEN, вузли сканують середовище безперервно, проте передача інформації здійснюється періодично. ГВ розсилають підлеглим вузлам жорсткий поріг (порогова оцінка інформації яка
зчитується) і м’який поріг (змінюється трохи, запускає вузол для передачі). Жорсткий поріг
знижує число передач (передача тільки необхідної інформації). М’який поріг регулює число
передач (передача тільки при певній кількості інформації). Таким чином, користувач може
управляти ухваленням рішень між точністю даних і ефективністю використання енергії. При
зміні головних вузлів (рис 6 (a)), задаються нові порогові значення.
Переваги: споживання енергії менше ніж в мережах тих, що використовують табличноорієнтовані методи.
Недоліки: якщо пороги не задані, вузли ніколи не обмінюватимуться інформацією, і користувач не отримає ніяких даних.

Рис. 5. Робота: а) TEEN; б) APTEEN.

APTEEN гібридний протокол, який змінює періодичність передач або порогові значення.
Головні вузли передають наступні параметри (рис. 5 (б)):
1. Характеристики (Х): – набір фізичних параметрів (тип необхідної інформації).
2. Пороги: параметри Важкого Порогу (ВП) і М’якого Порогу (МП).
3. Графік: графік TDMA (встановлює час роботи кожного вузла).
4. Час підрахунку (ЧП): максимальний період часу між двома подальшими звітами, що
посилаються вузлом.
Вузли зчитують навколишнє середовище безперервно, але тільки вузли, які прочитують
задані дані (пороги) передають. Якщо вузол не відправляє дані певний період часу (час підрахунку), він примусово ретранслює дані. Графік TDMA визначає час передачі для кожного
вузла в кластері.
Переваги: надає користувачу широкі можливості регулювання параметрів маршруту
(порогові значення споживання енергії, час підрахунку).
Недоліки: складність завдання і здійснення порогових функцій і часу підрахунку.
Minimum Energy Communication Network (MECN) та Small Minimum Energy Communication Network (SMECN) [24, 25]: протоколи обчислюють енергетично-ефективні підмережі і ідентифікують область ретрансляції кожного вузла. Основне завдання MECN виявити
під мережу, що має мінімальну кількість вузлів і визначити мінімальну величину енергії для
передачі між вузлами (побудова енергетично - ефективних маршрутів).
SMECN – доповнення до MECN. Підграф G* графа G, що представляє сенсорну мережу, зменшує споживання енергії використовуючи наступні умови:
1. число меж в G* є менше ніж в графові G.
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2. енергія необхідна для передачі, даних від вузла до його сусідів в підграфові G* менше, ніж енергія необхідна для передачі всім сусідам в графові G. Передбачається, що
r = (u , u1 , ..., uk -1,u ) – маршрут між и і u , який перекриває k - 1 проміжних вузлів. Загальна
споживча потужність одного маршруту:
k -1

C (r ) = å ( p (ui , ui +1 ) + c)
i =0

де u = u0 і u = uk .
Енергія необхідна для передачі даних згідно цьому протоколу: p(u,u )n = td (u,u )n , для
деякої відповідної константи t , n –
експонента втрат на трасі для моделі розповсюдження радіохвиль n ³ 2 , і d (u ,u ) – відстань між u і u .
Недоліки: запропонований алгоритм є локальним. Обчислення підмережі з малим числом меж вносить значні енергетичні витрати.
Virtual Grid Architecture routing (VGA) [26]: запропонована енергозберігаюча парадигма маршрутизації, яка використовує об’єднання і обробку даних в мережі, для збільшення
часу життя мережі (головні вузли (ГВ) використовуються, для отримання лінійної віртуальної топології). Мережа розбивається на зони і в кожній зоні вибирається ГВ. Побудова маршрутів і з’єднання частин даних виконується на двох рівнях: локальному (ГВ зони виконують локальне об’єднання) і глобальному (підмножина ГВ локального об'єднання виконує
глобальне об’єднання частин даних). Визначення оптимального набору маршрутів і вибір
вузлів для об’єднання інформації є NP повною проблемою. На рис. 6 приведений приклад
віртуальної сіткової архітектури.
Hierarchical Power-aware Routing (HPAR) [27]: протокол ділить мережа на групи сенсорів (зони). Кожна зона ієрархічно управляє передачею повідомлень (вибір напряму передачі між зонами) так, щоб максимізувати термін служби батарей вузлів в мережі. Повідомлення
направлене по маршруту, названому шляхом максимального мінімуму (вибирає максимум зі
всієї мінімальної енергії, що залишилася). Протокол заснований на компромісі між зменшенням повної споживаної енергії і збільшенням мінімальної залишкової енергії мережі. Поперше, алгоритм виявляє маршрут, споживаючий мінімум енергії ( Рmin ) використовуючи алгоритм Дійкстри. По-друге, алгоритм виявляє маршрут, що збільшує мінімальну залишкову
енергію мережі. Запропонований алгоритм пробує оптимізувати обидва критерії рішення. Це
досягається зменшенням мінімальною споживаною енергією ( zPmin з параметром z ³ 1 , обмеження споживаної потужності для відправки одного повідомлення).
Переваги: висока продуктивність.
Недоліки: складність реалізації в великомасштабних мережах.

Рис. 6. Приклад віртуальної сіткової архітектури
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Two-Tier Data Dissemination (TTDD) [28]: кожен відправник даних табличнооріентовано будує сіткову структуру, для передачі даних до рухомих базових станцій. Сенсорні вузли є стаціонарними і знають своє розташування. Як тільки відбувається подія, сенсори, що оточують її, формують сигнал, і один з них стає відправником (генерує звіти даних). Для будівництва сіткової структури, вузол відправник вибирає себе як пункт початку
побудови сітки, і посилає службове повідомлення кожному з чотирьох суміжних пунктів
схрещування про наявність інформації. Протягом цієї процедури, кожен проміжний вузол
зберігає інформацію відправника в свою таблицю і передає повідомлення до своїх суміжних
пунктів схрещування (сусідам), виключаючи вузол, що відправив це повідомлення. БС динамічно коректує побудову маршрутів для отримання інформації.
Переваги: низький час затримки.
Недоліки: застосовується тільки при стаціонарній структурі мережі; складність отримання інформації про місцеположення БС.
У таблиці 2 приведено порівняння ієрархічних і неієрархічних протоколів маршрутизації які використовуються в сенсорних мережах.
Таблица 2
Порівняння неієрархічних і ієрархічних протоколів маршрутизації
1.Ієрархична маршрутизація

2.Неієрархична маршрутизація

Планування на основі резервування

Планування на основі конкуренції

Уникають зіткнень

Присутні зіткнення

Невеликий робочий цикл, унаслідок періодичної
бездіяльності
Об’єднання даних головними вузлами

Змінний робочий цикл, керований часом бездіяльності
вузлів
Вузли об’єднують дані, що поступають від сусідів

Вимагає глобальної і локальної синхронізації
Енергетичні витрати пов'язані з формуванням
кластерів

Інтервали маршруту, формуються на льоту без синхронізації
Маршрути формуються тільки в областях, що мають
інформацію для передачі

1.Ієрархична маршрутизація

2.Неієрархична маршрутизація

Низький час затримки

Затримка при включенні проміжних вузлів і формуванні безлічі маршрутів
Енергетичні втрати залежать від моделі трафіка

Рівномірні енергетичні втрати
Немає можливості управляти
втратами
Рівномірний розподіл каналів

енергетичними

Енергетичні втрати залежать від моделі трафіка
Рівномірний розподіл каналів не гарантований

Координатні (географічні) протоколи маршрутизації
Особливості БСМ обумовлюють ключові вимоги до методів координатної (географічної) маршрутизації (МКМ): розподілене функціонування; мінімальне завантаження мережі
службовою інформацією при реакціях на зміни в мережі; відсутність зациклення маршрутів;
швидка збіжність; гарантія доставки пакетів адресатові [29]. При синтезі методу маршрутизації необхідно реалізувати виконання даних вимог і забезпечити наступні функції (рис. 7):
1).збір інформації про стан мережі (яку, яким способом, і як часто збирати інформацію
про стан мережі?);
2).зберігання маршрутів (яку інформацію і де зберігати?);
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3).обчислення маршруту передачі пакету (визначення правил вибору одного або декількох вузлів-ретрансляторів).
За об’ємом контролю стану мережі збір інформації може здійснювати глобально (інформація про стан всіх вузлів мережі) або локально в межах певної відстані, вираженої числом
(1, 2,…, R) ділянок ретрансляцій). Тип и спосіб збору інформації про стан мережі знаходиться в тісному взаємозв’язку [29].
Ф у н к ц ії М Г М

З б е р іг а н н я ін ф о р м а ц ії
п р о м ісц е п о л о ж е н н я

З б ір ін ф о р м а ц ії п р о ст а н А С Р
З а о б’єм о м

За типом

В и б ір р ет р а н с л я т о р ів
В ип адко ви й

З а с п о со б о м

В и д о б л ас т и
-Г ло бал ьн и й
- Л о к ал ь н и й

- З а м ір о ю
н е о б х ід н о с т і
-П е р и о д и ч н и й
- З а п о д ія м і

-Х в и л ьо в и й
-З о н до ви й
-П р о акт и вн и й
-Г и бр и дн и й

-А в т о н о м н о
- Р а с п р е д ел ен н о

- Н а п ів п л о щ ін а
-С ект о р
- П р я м о к ут н и к

Ф и ксован ий

Р а з м ір
о бл асті
- Ф ік с о в а н и й
- Д ін а м іч н и й

-G E D IR
-M F R
-N FR
- V -G E D IR

Рис.7.Функції геомаршрутизації

Geographic Adaptive Fidelity (GAF) [30]: енергозберігаючий протокол маршрутизації
(розроблений для ad hoc мереж, але може застосовуватися і до сенсорних мереж). Мережа
розбивається на зони (формується віртуальна сіткова архітектура). Кожен вузол використовує GPS систему. У протоколі GAF задано три стани: виявлення (визначення сусідів в зоні),
активна робота (передача повідомлень, вузол є маршрутизатором) і бездіяльність (режим
,,сон”). Кожен вузол в зоні визначає свій час роботи (життя) і відправляє його сусідам. Сусіди коректують час бездіяльності для збереження точності маршрутизації. Після закінчення
часу роботи активного вузла (маршрутизатора), недіючі вузли включаються, і один з них
стає активним (маршрутизатором). Таким чином, GAF може істотно збільшити мережевий
термін служби. На рис. 8. показаний приклад зонування. Зони вибрані, рівними і квадратним
(вибір розміру зони залежить від заданої потужності передачі і напряму передачі інформації). Вертикальна і горизонтальна передача інформації відбудеться, якщо сигнал проходить
r
відстань а =
(два сенсорні вузли в суміжних вертикальних або горизонтальних зонах
5
можуть передавати інформацію безпосередньо). При діагональній передачі інформації, сигr
нал повинен перекрити відстань b =
.
2 2

Рис. 8. Приклад зонування сенсорної мережі.

Протокол GAF розроблений для немобільних (GAF-basic) і мобільних (GAF-mobility
adaptation) вузлів.
Недоліки: проблема вибору ГВ; складність використання GPS- технологій на даному
етапі проектування БСМ.
Geographic and Energy Aware Routing (GEAR) [31]: використовує енергозберігаючу і
географічно-інформовану евристику побудови маршруту (вибір сусідів) для відправки пакету адресатові. Ключова ідея: обмежити число запитів, розглядаючи тільки певну область за-
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мість запиту всієї мережі. Кожен вузол в GEAR знає власне місцеположення, розташування
сусідів (використання GPS) і зберігає оцінну вартість (комбінація енергія вузла / відстань до
адресата) і вивчену вартість (доповнення до оцінної вартості, яка описує витрати маршрутизації щодо порожнеч (вузол не має сусіда) в мережі).
Протокол включає дві фази:
– побудова маршруту для відправки пакету в задану область: вузол візуально контролює
своїх сусідів (вибирається найближчий сусід (враховується залишкова енергія) в заданій області в якості наступний кроку). Якщо вузол не має сусідів (порожнеча), то вибір маршруту
(сусіда) заснований на функції вивчення вартості;
– побудова маршруту в межах заданої області: при досягненні пакетом заданої області,
маршрут будується рекурсивним географічним відправленням (висока щільність вузлів) або
обмеженим хвильовим розповсюдженням (при малій щільності вузлів).
Переваги: знижує споживання енергії маршрутами, і покращує доставку пакетів.
Недоліки: неефективний в мережах з високою мобільністю вузлів.
MFR, DIR, и GEDIR [32]: У цих протоколах вузол відправник або будь-який проміжний вузол будує маршрут згідно заданому критерію. Алгоритм GEDIR – ,,жадібний” алгоритм, який завжди передає пакет до сусіда якій знаходиться на мінімальній відстані. У протоколі DIR, для побудови маршруту вибирається сусід з мінімальною кутовою відстанню від
уявної лінії, що сполучає даний вузол і адресата. У методі MFR, як наступний крок вибирається сусід з мінімальним скалярним твором DA.DS , де S, D – відправник і одержувач. SD
представляє Евклідову відстань між вузлами D і S.
Переваги: висока продуктивність протоколів (низький час затримки, висока швидкість
передачі і. т. п.)
Недоліки: протокол DIR може зациклиться (якщо не запам’ятаван попередній трафік,
або не встановлений часовий інтервал).
The Greedy Other Adaptive Face Routing (GOAFR) [33]: геометричний ad-hoc алгоритм маршрутизації, що об'єднує ,,жадібную” і face маршрутизацію. Алгоритм будує маршрут ,,жадібним” методом від відправника s до адресата t по межі мережевого графа. Мета
протоколу полягає в тому, щоб визначити найближчий вузол до адресата t при використанні
геометричних площин.
Переваги: висока продуктивність в мережах з великою щільністю вузлів.
Недоліки: не підходить для простих конфігурацій.
SPAN [34]: SPAN є таблично-орієнтованим протоколом. У мережі вибираються вузликоординатори (маршрутизатори або ретранслятори), тоді як інші вузли залишаються в режимі “сон”. Мережа періодично змінює вузли-координатори (збалансований розподіл енергії).
Кожен вузол періодично передає ,,hello” повідомлення, яке містить стан вузла (координатор або не координатор, розташування і кількість його сусідів). Вузли запам’ятовують в
таблицю маршрутизації: свого координатора, сусідів і координатора його сусідів.
При передачі пакетів в мережі вузли - координатори використовують метод географічної “жадібної” маршрутизації. Вузол відправник ,,підписує” кожен пакет указуючи координати місцеположення вузла-адресата. Після отримання пакету вузол-координатор який знаходиться поза дальністю радіозв'язку, передає пакет сусідньому координаторові (найближчий до адресата). Якщо такий координатор не існує, пакет, відправляється звичайному вузлу,
який ближче до адресата.
Якщо вузол ,,спав” якийсь час, пакети, призначені для нього не втрачаються, а буферезіровані його сусідом і передаються при його пробудженні.
Недоліки: недостатня енергетична ефективність із-за необхідності зберігати маршрути
для двох або трьох сусідів.
Висновок: аналіз, проведений в даній статті, показав неспроможність існуючих протоколів маршрутизації задовольнити вимогам, які пред’являються до тактичних сенсорних бездротових мереж, а саме: висока пропускна спроможність, масштабованість, самоорганізація
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мережі, інтелектуальність, децентралізованість і оптимізація функцій управління, робота з
різними видами трафіка, наявність систем позиціювання, робота в русі и. т. п.
При розробці протоколів маршрутизації для тактичних сенсорних мереж необхідно
враховувати наступні фактори:
1. Тип навантаження та періодичність (функцію) генерації навантаження.
2. Обмежену кількість адресатів (отримувачів) сенсорної інформації.
3. Обмежену енергоємність батарей вузлів та необхідність максимізації часу життя сенсорної мережі.
Можливим рішенням є використання гібридного R- зонового методу маршрутизації [35]
який використовує множину метрик вибору маршрутів (в т.ч. енергозберігаючі).
Процес управління маршрутизацією повинен бути орієнтований на поточний стан сенсорної мережі (наявність цілей - джерел інформації, розмірність мережі, потужність сенсорів
і т. п.).
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УДК 681.562

к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ДЛЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
У статті розглядається експертний метод побудови нечітких відношень в умовах невизначеності для
системи діагностування комп’ютерних мереж, який дозволяє оперувати з інтервальними порівняльними
оцінками шкали Сааті і враховувати розбіжності експертів при виборі порівняльної оцінки.

Одним з основних факторів використання експертних систем в технічній діагностиці є
можливість збереження та подальшого застосування унікального досвіду досвідчених експертів-діагностів [1]. Комп’ютерні мережі, які виступають в якості об’єкта діагностування,
потребують врахування експертних знань при побудові систем діагностування. Необхідною
умовою розв’язання задач діагностики є встановлення залежності „причини-наслідки” [2, 3].
У процесі побудови такої залежності суттєву роль відіграє наявність експертних знань про
типові несправності та їх ознаки, які часто надаються в нечіткій формі. Тому моделювання
причинно-наслідкових зв’язків здійснюється із застосуванням теорії нечіткої логіки [4]. Модель системи діагностики будується на основі композиційного правила виведення Заде [5] –
B=A◦R, в якому носієм діагностичної інформації є матриця R нечітких відношень (НВ) „причини-наслідки”, що зв’язує вектор мір значимості причин A і вектор мір значимості наслідків
B.
Будемо вважати відомими:
– D = {d1, d2, … , dn} – множина причин, які підлягають порівнянню з точки зору впливу на виникнення наслідків;
– S = {s1, s2, … , sm} – множина наслідків, які означають зміни кількісних або якісних
параметрів стану об’єкта.
Необхідно побудувати НВ R Ì D ´ S, тобто необхідно оцінити міру впливу кожної з
причин di, i = 1, n , на виникнення кожного з наслідків sj, j = 1, m .
Для вирішення цієї задачі згідно [6] пропонується розглядати наслідки як нечіткі множини, що задані на універсальних множинах причин та визначати ступені належності нечітких множин на основі експертної інформації про парні порівняння причин за допомогою
9-ти бальної шкали Сааті. Перевага такого підходу полягає в тому, що він пристосований як
для кількісних, так і до якісних параметрів стану об’єкта. Однак цій метод дозволяє будувати
НВ, які не спроможні моделювати невизначеність. Тому доцільна розробка методу побудови
НВ в умовах невизначеності для системи діагностування комп’ютерних мереж на базі експертних парних порівнянь. При цьому можуть бути враховані такі джерела невизначеності:
1. Невизначеність в наслідкових частинах експертних тверджень, тобто невизначеність
через вибір порівняльної оцінки.
2. Неоднозначність порівняльної оцінки, тобто ступінь переваги визначається
діапазоном оцінок.
3. Неоднозначність порівняльних оцінок і невизначеність через розбіжність в наслідкових частинах експертних тверджень щодо вибору діапазону оцінок.
В першому випадку будуть отримані НВ І типу. В другому і третьому випадках – НВ ІІ
типу.
Побудова НВ І типу в умовах відсутності невизначеності.
Нехай sj, j = 1, m – деякий наслідок, який розглядається як лінгвістичний терм. Нечітка множина, за допомогою якої формалізується терм sj, являє собою сукупність пар:
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s jü
ìï μ s j μ s j
1 , 2 , L, μ n ï ,
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ý
d n ïþ
ïî d 1 d 2
де {d1, d2, …, dn} = D – універсальна множина причин, на якій задається нечітка множина sj;
μ is j – ступінь належності елемента di Î D нечіткій множині sj.
На основі нечітких множин (1) матриця НВ може бути сформована таким чином:
s1 s 2 L s m
d 1 éμ1s1 μ1s 2 L μ1s m ù
ú
ê
R = [r ij ] = d 2 êμ 2s1 μ 2s 2 L μ 2s m ú ,
(2)
ú
ê
M
êL L L L ú
d n êëμ sn1 μ ns 2 L μ ns m úû

де ступені належності нечітких множин відповідають стовпцям матриці R.
Для визначення ступенів належності rij, які входять до нечітких множин (1), будемо використовувати метод парних порівнянь Сааті [6]. Для кожного з наслідків сформуємо матрицю парних порівнянь причин. Загальна кількість таких матриць дорівнює m.
Для наслідку sj Î S матриця парних порівнянь має вигляд:
d1 d 2 L d n
j
j
é
L v1jn ù
d 1 v11
v12
ê
j
j
j ú
(3)
V j = d 2 êv 21 v 22 L v 2n ú ,
ú
ê
M
L L L L
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ê j
j
d n êëv n1 v nj 2 L v nn
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де елемент v ikj оцінюється експертом за 9-ти бальною шкалою Сааті:
1 – якщо відсутня перевага причини dk над причиною di;
3 – якщо існує слабка перевага dk над di;
5 – якщо існує суттєва перевага dk над di;
7 – якщо існує явна перевага dk над di;
9 – якщо існує абсолютна перевага dk над di;
2, 4, 6, 8 – проміжні порівняльні оцінки.
Знання матриці (3) і використання методу Сааті дозволяє оцінити міру впливу кожної
причини di, на виникнення кожного з наслідків sj. Відповідно до [6] будемо вважати, що матриця (3) має такі властивості:
– вона діагональна, тобто v iij = 1, i = 1, n ;
– елементи, які симетричні відносно головної діагоналі, зв’язані залежністю
1
;
v ikj =
v kij
– вона транзитивна, тобто v ilj v lkj = v ikj .
Наявність цих властивостей дозволяє визначити всі елементи матриці (3) за елементами
одного з рядків.
Після того, як визначені всі елементи матриці (3) ступені належності, необхідні для
формування нечіткої множини (1) обчислюються за формулою
1
, i = 1, n, j = 1, m .
(4)
r ij = j
j
v i1 + v i 2 + L + v inj
Отримані ступені належності (4) необхідно нормалізувати. Для цього множина D повинна містити причини d΄ і d΄΄, де d΄΄ має абсолютну перевагу над d΄. В противному випадку
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до множини D слід додати фіктивні причини dn+1 і dn+2, де dn+2 має абсолютну перевагу над
dn+1. Надалі з отриманої множини (1) значення μ ns +j 2 = 1 видаляється.
Таким чином, за допомогою формул (1) – (4), експертні знання про парні порівняння
мір впливу причин перетворюються на нечіткі множини наслідків.
А 1. Алгоритм побудови НВ І типу за умови відсутності невизначеності:
1. Визначити множину наслідків S = {sj}, j = 1, m .
2. Визначити універсальну множину причин для побудови нечітких множин (1). Включити до універсальної множини причини dn+1 і dn+2, де dn+2 має абсолютну перевагу над dn+1.
3. Для кожного наслідку sj, j = 1, m сформувати матрицю парних порівнянь причин (3).
4. Використовуючи формулу (4) обчислити ступені належності, що входять в нечітку
множину (1). Нормування ступенів належності здійснити шляхом ділення на найбільше значення.
5. Із елементів нечітких множин (1) сформувати матрицю НВ (2).
Побудова НВ І типу в умовах невизначеності (джерелом невизначеності є розбіжність
в наслідкових частинах експертних тверджень).
Нехай варіанти порівнює група експертів. В цьому випадку буде отримана гістограма
порівняльних оцінок, яка приведена в табл. 1. В табл. 1 кожній оцінці шкали Сааті відповідає
частота обрання даної оцінки при порівнянні варіантів. Для виконання умов нормалізації передбачається, що варіанти d1, d2, …, dn порівнюються з найгіршим варіантом.
Таблиця 1

Оцінка

1

Частота

j
w11

Гістограма порівняльних оцінок при побудові НВ І типу
Варіант d1
Варіант d2
…
Варіант dn
3
…
9
1
3
…
9
…
1
3
…
j
w13

…

j
w19

j
w21

j
w 23

…

j
w 29

…

j
wn1

j
wn3

…

9
j
wn9

З урахуванням гістограми порівняльних оцінок, середня оцінка розраховується за формулою
9

v ilj =

å wikj v ikj

k =1
9

, i, l = 1, n, j = 1, m .

(5)

å wikj
k =1

Отримані середні оцінки використовуються при заповнені l-го рядка матриці парних
порівнянь, де відбувається оцінювання переваги усіх варіантів над найгіршим. Подальші
розрахунки здійснюються аналогічно попередньому випадку.
А 2. Алгоритм побудови НВ І типу в умовах невизначеності (джерелом невизначеності
є розбіжність в наслідкових частинах експертних тверджень):
1. Визначити множину наслідків S = {sj}, j = 1, m .
2. Визначити універсальну множину причин для побудови нечітких множин (1).
3. Для кожного наслідку sj, j = 1, m побудувати гістограму оцінок при порівнянні причин d1, d2, …, dn з найгіршим варіантом (табл. 1).
4. За даними табл. 1 та формулою (5) розрахувати порівняльні оцінки для формування
l-го рядка матриці парних порівнянь (3).
5. Для кожного наслідку sj, j = 1, m сформувати матрицю парних порівнянь причин (3)
за оцінками l-го рядка.
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6. Використовуючи формулу (4) обчислити ступені належності, що входять в нечітку
множину (1). Нормування ступенів належності здійснити шляхом ділення на найбільше значення.
7. Із елементів нечітких множин (1) сформувати матрицю НВ (2).
Побудова НВ ІІ типу в умовах невизначеності.
При побудові НВ ІІ типу будемо представляти наслідок ~
s j , j = 1, m , у вигляді нечітких множин ІІ типу. Нечітка множина, за допомогою якої формалізується терм ~
s j,
представляє собою сукупність пар:
~s
ì ~s j ~s j
jü
~ = ï μ1 , μ 2 ,L , μ n ï ,
(6)
ý
Sj í
d n ïþ
ïî d 1 d 2
де {d1, d2, …, dn} = D – універсальна множина причин, на якій задається нечітка множина
~
~
s j ; μ s j – вторинна функція належності елемента di Î D нечіткій множині ~
s j.
i

Згідно з принципами, викладеними в [7], будемо використовувати інтервальні нечіткі
~

множини ІІ типу (6). В цьому випадку вторинні функції належності μ is j задаються нижньою
r ij і верхньою r ij границями НВ rij. На основі нечітких множин (6) матриця НВ може бути
сформована таким чином:
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де вторинні функції належності нечітких множин (6) відповідають стовпцям матриці R.
При побудові НВ І типу передбачалось, що ступінь переваги одного варіанта над іншим
може бути визначена однозначно за допомогою однієї оцінки шкали Сааті. Розглянемо випадок, коли джерелом невизначеності є неоднозначність порівняльної оцінки. В цьому випадку
ступінь переваги одного варіанта над іншим оцінюється деяким діапазоном оцінок
j
j
v ikj = [v ik , v ik ] , а побудова матриці НВ (7) передбачає виконання паралельних обчислень за
формулами (3) – (4) відповідно для нижніх і верхніх границь порівняльних оцінок шкали Сааті.
d1
R = [r ij ] = d 2
M

А 3. Алгоритм побудови НВ ІІ типу в умовах невизначеності (джерелом невизначеності є неоднозначність порівняльної оцінки):
1. Визначити множину наслідків S = {sj}, j = 1, m .
2. Визначити універсальну множину причин для побудови нечітких множин (6).
3. Для кожного наслідку sj, j = 1, m сформувати матрицю парних порівнянь причин (3),
відповідно для нижніх v ikj і верхніх v ikj границь порівняльних оцінок v ikj , i, k = 1, n .
4. Використовуючи формулу (4) обчислити нижні і верхні границі ступенів належності,
що входять в нечітку множину (6). Нормування знайдених ступенів належності здійснити
шляхом ділення на найбільше значення.
5. Із границь вторинних інтервальних функцій належності нечітких множин (6) сформувати матрицю НВ (7).
Розглянемо випадок, коли джерелом невизначеності є розбіжність в наслідкових частинах експертних тверджень щодо вибору діапазону оцінок. Через розбіжності серед експертів не буде єдиної думки щодо вибору інтервальної порівняльної оцінки в кожному кон-
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кретному випадку. Аналогічно побудові НВ І типу, в цьому випадку буде отримана гістограма інтервальних порівняльних оцінок, яка приведена в табл. 2. В табл. 2 кожній оцінці шкали
Сааті відповідає частота її обрання в якості нижньої і верхньої оцінки при порівнянні
варіантів.
Таблиця 2
Гістограма інтервальних порівняльних оцінок при побудові НВ ІІ типу
Варіант d1
Варіант d2
…
Варіант dn

v ikj
Частота
j

v ik
Частота

1

3

…

9

1

3

…

9

…

1

3

…

9

j
w11

j
w13

…

j
w19

j
w21

j
w23

…

j
w29

…

j
wn1

j
wn3

…

j
wn9

1

3

…

9

1

3

…

9

…

1

3

…

9

j

…

w19

j

…

w 29

j

…

w n1

j

…

w n9

j

w11

w13

j

j

w 21

w 23

j

w n3

j

З урахуванням гістограми порівняльних оцінок, нижня і верхня середні оцінки розраховуються за формулами:
9

9

å wikj v ikj

v ilj = k =1

9

å wikj
k =1

;

j

v il =

å wikj v ikj

k =1
9

,

i, l = 1, n, j = 1, m .

(8)

å wikj
k =1

Подальші дії передбачають паралельні обчислення нижніх і верхніх границь НВ ІІ типу
аналогічно побудові НВ І типу за умови розбіжності у висновках експертів.
А 4. Алгоритм побудови НВ ІІ типу в умовах невизначеності (джерелами невизначеності є неоднозначність порівняльної оцінки та розбіжність в наслідкових частинах експертних тверджень щодо вибору діапазону оцінок):
1. Визначити множину наслідків S = {sj}, j = 1, m .
2. Визначити універсальну множину причин для побудови нечітких множин (6).
3. Для кожного наслідку sj, j = 1, m побудувати гістограму інтервальних порівняльних
оцінок (табл. 2).
4. За даними табл. 2 та формулами (8) розрахувати нижні і верхні середні порівняльні
оцінки для формування розв’язувальних рядків матриць парних порівнянь (3).
5. Для кожного наслідку sj, j = 1, m сформувати матрицю парних порівнянь причин (3),
відповідно для нижніх

v ikj

і верхніх

j

v ik

середніх границь порівняльних оцінок

v ikj , i, k = 1, n .
6. Використовуючи формулу (4) обчислити нижні і верхні границі ступенів належності,
що входять в нечітку множину (6). Нормування знайдених ступенів належності здійснити
шляхом ділення на найбільше значення.
7. Із границь вторинних інтервальних функцій належності нечітких множин (6) сформувати матрицю НВ (7).
Приклад побудови нечітких відношень в умовах невизначеності для системи діагностування комп’ютерних мереж Ethernet. В якості наслідків несправностей у мережі виберемо
[8]: s1 – робочі станції не можуть ідентифікувати в мережі сервер; s2 – сервери в мережі не
можуть ідентифікувати один одного. До причин, за якими виникають дані несправності,
можна віднести: d1 – сервер не має достатньої кількості прийомних буферів пакетів; d2 –
конфлікти між мережними адресами чи адресами об’єднаної мережі; d3 – вплив на кабельну
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систему ламп денного світла, мікрохвильових пристроїв, джерел рентгенівського випромінювання, радіопристроїв та копіювальної техніки; d4 – відмова мережної плати в файловому сервері або в робочій станції; d5 – не встановлені адреси станцій в мережних платах
сервера та робочих станціях або адреси не унікальні тощо.
Розглянемо випадок побудови НВ І типу в умовах відсутності невизначеності. На підставі думки експертів побудовані матриці парних порівнянь (3) для кожного наслідку:
d1
1
1/3
1/2
1/8
1
1/9

d1
d2
V1 = d3
d4
d5
d6

d2
3
1
3/2
3/8
3
3/9

d3
2
2/3
1
2/8
2
2/9

d4
8
8/3
8/2
1
8
8/9

d5
1
1/3
1/2
1/8
1
1/9

d6
9
9/3
9/2
9/8
9
1

,

d1
d2
V2 = d3
d4
d5
d6

d1
1
1/7
1
1
1
1/9

d2
7
1
7
7
7
7/9

d3
1
1/7
1
1
1
1/9

d4
1
1/7
1
1
1
1/9

d5
1
1/7
1
1
1
1/9

d6
9
9/7
9 .
9
9
1

Матриці V1 та V2 дозволяють побудувати нечіткі множини S1 та S2 (1), використовуючи
формулу (4). Для нормалізації отриманих ступенів належності була додана причина d6. Результуюча матриця НВ має вигляд:

R¢ =

d1
d2
d3
d4
d5

s1
0,11
0,33
0,22
0,89
0,11

s2
0,11
0,78
0.11
0,11
0,11

.

З отриманої матриці, наприклад, незрозуміло, якої з причин (d1, d3, d4 або d5) віддати
перевагу при виникненні наслідку s2 (після перевірки d2), що може свідчити про недостатню
кваліфікацію експерта.
Розглянемо випадок побудови НВ І типу, який враховує невизначеність через
розбіжність в наслідкових частинах експертних тверджень. Нехай в порівнянні варіантів
бере участь 43 експерти. Отримана гістограма порівняльних оцінок приведена в таблиці 3.
Таблиця 3

vikj
w1ik

41

2
wik

41

1

Гістограма порівняльних оцінок при побудові НВ І типу
d1
d2
d3
d4
3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
1 3
2 1
3
2 0 0 0 0 3 4
0 0
2 0 0 0 0
1 0
6 7
6
3
3
3
5 0 0 0
9
2 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0
8
4
7

1
3
8
3
9

d5
3 5 7 9
5 0 0 0
4 0 0 0

Використовуючи послідовно формули (5), (3) та (4) отримуємо наступну матрицю НВ:
s1
s2
d1 0,09 0,07
d2 0,43 0,80
R¢ = d3 0,31 0.12 .
d4 0,94 0,11
d5 0,11 0,09
Отримана матриця НВ забезпечує більш високу точність діагностики мережі. Наприклад, для наслідку s2 визначена наступна послідовність пошуку причини несправності: d2 – d3
– d4 – d5 та d1.
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Розглянемо побудову НВ ІІ типу в умовах невизначеності, коли джерелом невизначеності є неоднозначність порівняльної оцінки. В цьому випадку експерт визначає ступінь переваги одного варіанта над іншим використовуючи діапазон порівняльних оцінок. Нехай
перші рядки матриць V1 та V2 для кожного з наслідків сформовані наступним чином:
V = d1

d1
[1, 9]

d2
[3, 8]

d3
[2, 6]

d4
[8, 9]

V2 = d1

d1
[1, 3]

d2
[7, 9]

d3
[1, 2]

d4
[1, 7]

1

d5
[1, 9]
d5
[1, 3]

d6
9
d6
9

.

Після отримання матриць парних порівнянь (3) та їх обробки за формулою (4) були побудовані нечіткі множини S~1 , S~ 2 (6). Результуюча матриця НВ має вигляд:

R¢¢ =

d1
d2
d3
d4
d5

s1
[0,11; 1,00]
[0,33; 0,89]
[0,22; 0,67]
[0,89; 1,00]
[0,11; 1,00]

s2
[0,11; 0,33]
[0,78; 1,00]
[0,11; 0,22]
[0,11; 0,78]
[0,11; 0,33]

.

Якщо порівняти матриці НВ І типу R¢ з матрицею НВ ІІ типу R¢¢, то можна зробити
висновок, що попередні моделі будуть обмежуватися границями отриманої моделі R¢¢ та
точність прийняття рішення є вищою порівняно з попередніми випадками.
Розглянемо побудову НВ ІІ типу в умовах невизначеності, коли джерелом невизначеності є розбіжність в наслідкових частинах експертних тверджень щодо вибору діапазону
оцінок. Гістограма отриманих інтервальних порівняльних оцінок приведена в таблиці 4.
Таблиця 4

vikj

w1ik
1

wik
w2ik
2

wik

Гістограма інтервальних порівняльних оцінок при побудові НВ ІІ типу
d1
d2
d3
d4
1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
1 2
2 1
2 2
2 1
5 0
4 0 0 0 0 2
8 1 0 0
8 0
5 4
1 0
0 7
1 2
3
2 2
3
0 0 8
0 0 4
4 1
2 0 0 0 0 5
9 0
1
0 0
8
4
1 1 4
4
3 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 7
0
7 9 1
1
3 3
1 2
2 1
5 0 0 0 4
4 0
5 0 0 0 0 2 7
4 8
5 0
7 5

1
4
0
0
3
9
1
2

d5
3 5 7

9

3

0 0

0

2

7

3
4

0

4

0 0

0

2
5

6 0

0

За формулами (8) були розраховані середні порівняльні нижні і верхні оцінки та отримані перші рядки матриць парних порівнянь (3) для кожного з наслідків:
V1 = d1
2

V = d1

d1
[2,81; 8,35]

d2
[3,74; 6,72]

d3
[1,83; 3,72]

d1
[1,08; 1,85]

d2
[7,51; 8,65]

d3
[1,12; 1,25]
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d4
[7,85; 8,83]
d4
[1,14; 3,51]

d5
[1,12; 6,54]

d6
9

d5
[1,18; 2,81]

d6
9

.

Після отримання матриць парних порівнянь (3) для нижньої і верхньої границь осереднених порівняльних оцінок та їх обробки за формулою (4) були побудовані нечіткі множини
~ ~
S 1 , S 2 (6). Результуюча матриця НВ має вигляд:

R¢¢ =

d1
d2
d3
d4
d5

s1
[0,36; 0,89]
[0,48; 0,78]
[0,27; 0,49]
[0,88; 1,00]
[0,10; 0,73]

s2
[0,12; 0,22]
[0,84; 0,99]
[0,09; 0,15]
[0,11; 0,49]
[0,17; 0,30]

.

Якщо порівняти матриці НВ ІІ типу R¢¢, то можна зробити висновок, що ступінь невизначеності, яку можна визначити різницею між нижньою і верхньою моделями, в другому
випадку менше, що в свою чергу забезпечує більш високу точність діагностики несправностей у комп’ютерній мережі.
Запропонований експертний метод побудови НВ в умовах невизначеності дозволяє
оперувати з інтервальними порівняльними оцінками шкали Сааті і враховувати розбіжності
експертів при виборі порівняльної оцінки. При цьому наслідки розглядаються як нечіткі
множини, задані на універсальній множині причин. На прикладі встановлено, що застосування середніх інтервальних порівняльних оцінок для побудови НВ ІІ типу дозволяє підвищити точність процесу діагностування комп’ютерних мереж на відміну від НВ І типу, отриманих на основі методу парних порівнянь Сааті [6].
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УДК 621.396

Сова О.Я. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОД ВИБОРУ НЕЗАЛЕЖНИХ МАРШРУТІВ ПРИ
БАГАТОШЛЯХОВІЙ ЗОНДОВІЙ МАРШРУТИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ MANET
Усунення недоліків зондової маршрутизації можливе шляхом обмеження кількості зондів, які передаються, зменшення часу побудови маршруту та передачі інформації, оптимізації збереження та обробки маршрутної інформації, використання методів багатопараметричної, багатошляхової та активної маршрутизації. В даній статті запропоновано метод вибору незалежних маршрутів, який передбачає розподіл трафіка
між вузлами, тим самим більш рівномірно завантажуючи мережу, зменшуючи затримку в передачі повідомлень.

Мобільні радіомережі (Mobile Ad-Hoc Networks, MANET) характеризуються високою
динамікою топології, значною розмірністю, низькою пропускною спроможністю радіоканалу, неоднорідністю вузлів (за продуктивністю, потужністю та мобільністю). Ці та інші особливості мереж MANET 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 обмежених ресурсів вузлів та радіоканалу; використання
безпечної маршрутизації [1].
Найбільшою мірою вказаним вимогам відповідають зондові методи маршрутизації, які
передбачають побудову маршруту по мірі необхідності шляхом розсилки та збору зондів. До
зондових ММ відносяться DSR, AODV, TORA, ABR, SSA [1, 2, 3].
Кожен з цих методів ефективний при певній ситуації в мережі. Однак, як засвідчують
дослідження [1, 5], єдиного методу маршрутизації, який задовольняв би всім вище згаданим
вимогам МР і забезпечував оптимізацію показників ефективності функціонування мережі
при різних умовах її роботи, не існує [4]. Крім того, вимоги до передачі різнотипних інформаційних потоків та реальні умови функціонування мережі будуть визначати необхідність
використання сукупності параметрів в метриці вибору маршрутів. Так, вимога надійності
(безпеки) передачі інформації визначає необхідність побудови та підтримання декількох маршрутів передачі інформації до адресата. Передача різних типів трафіка (мова, відео, графіка
і т.д.) визначає різні вимоги до якості маршрутів передачі.
Одним з варіантів підвищення ефективності використання зондових ММ, з врахуванням вказаних вимог, є реалізація активної маршрутизації [5], яка передбачає наступні підходи: функціонування в мережі декількох методів маршрутизації; наявність можливості побудови декількох незалежних маршрутів; динамічне формування метрик вибору маршруту;
управління топологією мережі, як складовою частиною маршрутизації в МР; інтелектуалізація процесів прийняття рішення з маршрутизації.
В ході попередніх досліджень було розроблено багатопараметричний метод зондової
маршрутизації на основі нечіткої логіки [6]. Метод передбачає динамічне формування метрик вибору маршруту, що реалізується нечітким контролером, який входить до складу підсистеми управління маршрутизацією. В цій статті пропонується метод побудови незалежних
маршрутів для передачі інформації із заданою якістю шляхом розподілу і передачі трафіка
по декількох маршрутах (багатошляхова передача).
Зондові ММ включають два основні етапи: побудова маршруту та його підтримання. У
свою чергу побудова маршруту передбачає вибір метрик пошуку маршруту та вибір маршруту (маршрутів), що задовольняють вимогам передачі. Схематично процес зондової маршрутизації можна представити наступним чином (рис. 1). У разі необхідності передачі інформації вузлом-відправником відбувається звернення до підсистеми управління маршрутизацією.
Ініціюється створення зонду-запиту, засобами якого буде проводитися збір інформації про
стан мережі з метою пошуку незалежних маршрутів передачі. Після обробки зонду на приймальній стороні формується зонд-відповідь, який надає відправнику інформацію про виявлені маршрути. Далі, з врахуванням типу трафіка та ситуації, що склалася в мережі (мобільність вузлів, рівень навантаження в мережі, розмір черги в проміжних вузлах та ін.), на сто-
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роні відправника відбувається вибір необхідної кількості маршрутів передачі повідомлень та
їх відновлення у разі розриву.
Передача
зонду-запиту

Необхідність передачі
інформації

Підсистема управління
маршрутизацією

ВУЗОЛ-ПЕРЕДАВАЧ
Збір інформації про стан мережі;
вибір метрик пошуку маршруту
та способу зондування

Обробка ЗВ з інформацією про
виявлені маршрути; вибір необхідної кількості маршрутів передачі певного типу трафіка з
врахуванням стану мережі

Прийом зонду-відповіді

Передача
інформації
Контроль стану маршрутів

МЕРЕЖА
(вимірювання
параметрів мережі проміжними
вузлами; виявлення незалежних маршрутів;
вибір адресатом
тих маршрутів,
що задовольняють заданим параметрам QoS)

Рис. 1. Схема циклу управління зондовою маршрутизацією

До протоколів, які на сьогоднішній день використовують багатошляхову передачу в
безпровідних мережах, відносяться DSR (Dynamic Sourse Routing) [7], SMR (Split Multipath
Routing) [8] та ВЗММ (ваговий зондовий метод маршрутизації) [9]. Однак вказані методи використовують додаткові шляхи при відмові первинного, але не передбачають побудови цілком незалежних шляхів передачі. Розглянемо критерії вибору незалежних шляхів.
1. Незалежність шляхів по вузлах, що дозволяє розділити вхідний трафік і тим самим
більш рівномірно завантажити мережу, зменшити затримку в передачі повідомлень. Надалі
будемо розглядати незалежність шляхів по вузлах.
2. Мінімальна різниця довжини альтернативного шляху в порівнянні з первинним
(найкоротшим).
3. Мінімальне значення параметра кореляції η – кількість взаємних каналів між незалежними шляхами. Два цілком незалежних шляхи, які мають зв’язність один з одним, будуть
створювати взаємні перешкоди через широкомовну природу радіоканалу. Для обліку взаємного впливу незалежних шляхів по каналах введемо параметр кореляції. На рис. 2 представлені значення η для двох шляхів Р1 і Р2 при різних структурах мережі. Якщо η = 0, то це значить що шляхи цілком незалежні. У залежності від кількості використовуваних каналів у мережі даний параметр може приймати різне значення: при множині каналів даний параметр
може бути обмежений деякою константою, у випадку використання єдиного каналу всіма
вузлами мережі бажано η = 0.
a

P 1 = <S, a, b, c, D>
b

c

d

e
a) η = 0

b

c

S

D

S

a

f

D
d

P 2 = <S, d, e, f, D>

e

f

б) η = 7

Рис. 2. Значення η при різних структурах мережі

Постановка задачі вибору незалежних маршрутів. Мережа представляється направленим графом G = (V, E ) , де V = {vn }, n = 1, N – множина вузлів, E = {ek }, k = 1, K – множина
двонаправлених каналів. Кожен вузол має ідентифікаційний номер. Всі вузли передають з
однаковою потужністю.
Введемо декілька позначень. Шлях pr між вузлами v1 і vN являє собою зростаючу послідовність вузлів <v1, …, vn, …, vN>, таких, що кожен канал (vn-1, vn)Î E. Вузол vn називається
проміжним вузлом, якщо 1 < n < N. Вузли v1 і vN знаходяться в окремих підмережах, якщо
між ними не існує шляху. Орієнтованим (кореневим) деревом назвемо орієнтований граф
G' Í G у якому дерево з коренем у вузлі-джерелі (вузол S) містить усі вузли V. Кореневе дерево володіє однією із властивостей: для кожного вузла існує єдиний шлях, що веде в цей
вузол з кореня. Підграф графа G', породжений множиною, яка складається з вузла b і всіх його нащадків, будемо називати піддеревом з коренем в b.
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Необхідно розробити метод побудови і підтримки множини незалежних маршрутів
P = {p1, …, pr, …, pR}, r = 1, R передачі повідомлень, яка задовольняє наступним умовам:
1. m ≥ α – отримання не менше α незалежних шляхів передачі;
2. Lr – Lmin ≤ h – довжина pr маршруту не перевищує довжини найкоротшого маршруту
pmin на h – ретрансляцій;
3. min κ – мінімум взаємних каналів між даними шляхами;
4. цільова функція представлена у вигляді рівності (1):
s-d
U = f (tпд
, S s-d ) ® opt ,
(1)
s-d
де tпд
– середній час передачі повідомлень між передавачем s та адресатом d; S s-d – сумарна
ширина смуги пропускання між передавачем s та адресатом d.
s-d
Наявність множини різних і суперечливих критеріїв оптимальності маршрутів ( tпд
та

S s-d ) породжує проблему багатокритеріальної (векторної) оптимізації процесу їх вибору. Завдання оптимізації за векторним критерієм полягають у відшуканні маршрутів, що задовольняють екстремуму одночасно всіх компонентів векторного критерію оптимальності. Однак,
досягти такого збігу на практиці дуже важко і оптимальне рішення шукають серед так званих
ефективних рішень. Існує два основних шляхи їхнього пошуку: пошук ефективних рішень,
оптимальних за Парето, і пошук рішень, оптимальних у змісті узагальненого скалярного
критерію, отриманого шляхом згортки (скаляризації) всіх компонентів векторного критерію
оптимальності [10].
Ефективними рішеннями за методом Парето є ті, для яких неможливо одночасно поs-d
кращити всі критерії [11]. Вибір критеріїв tпд
та S s-d в цьому випадку буде здійснюватися
системою управління маршрутизацією в залежності від типу інформації, що передається.
Так, трафік реального часу вимагає малої затримки передачі та її варіації. Потоковий трафік
(аудіо- та відеопрограми) характеризується однонаправленістю передачі та жорсткими вимогами до ширини смуги пропускання. 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.
Тому вираз (1) можна переписати у вигляді:
s-d
s-d
ìïtпд
® min, S s-d ³ Sдоп
, якщо передається ттрафі реального часу
U = í s-d
,
s-d
s-d
ïîS ® max, tпд £ tпд доп , якщо предається потоковий ттрафі

де

t

s-d
пд

mj

= å (trпм + wr Lr trпд ), r = 1, R,

(2)

r =1

n

S s - d = ∑ S r , r = 1, R ,

(3)

r =1

R

при обмеженнях

s-d
tпд
= å (trпм + wr Lr t rпд ) < trпм* + wr Lr * trпд* ,

(4)

trс > wr Lr t rпд , r = 1, R ,

(5)

S r ³ S доп , r = 1, R

(6)

r =1

R

åw
r =1

r

=W ,

(7)

де trпм – час побудови r-х маршрутів ( r = 1, R ); trпд – середній час передачі по шляху Рr wr -ї
частини повідомлення W-го об’єму; Lr – довжина r-го маршруту; r* – маршрут з максимальним часом існування trс . Цілева функція (2) визначає середній час передачі між парою відправник-адресат. Цілева функція (3) визначає ширину смуги пропускання між відправником
та приймачем. Обмеження (4) визначає необхідність багатошляхової маршрутизації – час пе-
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редачі інформації декількома маршрутами менший, ніж по одному, навіть найстабільнішому
маршруті. Нерівність (5) показує, що розподілений об’єм інформації буде переданий за час
існування даних шляхів. Нерівність (6) відображає, що ширина смуги пропускання r-го маршруту Sr повинна бути не меншою за деяке мінімально допустиме значення Sдоп. Рівність (7)
розподіляє інформацію по всіх r-х шляхах [12].
При передачі інформації по декількох шляхах відправник формує множину допустимих
шляхів доставки m Î M , розподіляє повідомлення W на частини wr у відповідності з (2-7) і
передає їх по маршрутах.
Вирішення даної задачі розділимо на дві складові. Перша – побудувати множину незалежних маршрутів (виконується на стороні приймача); друга – вибрати з даної множини маршрути, які задовольняють вимогам, що накладаються з боку трафіка, який передається.
1. Правила для побудови незалежних маршрутів визначаються теоремами, доведеними
в [12].
Теорема 1. Нехай у мережі використовується метод маршрутизації DSR. Якщо після
прийому й обробки зондів запитів адресатом D від відправника S отримано два шляхи
P1 = <S, v1, …, vn, D> і P2 = <S, u1, …, um, D> з загальними k-вузлами (k < m і k < n), тоді
v1 = u1, v2 = u2, …, vk = uk. З даної теореми випливає, що якщо адресат прийняв зонди-запити з
відсутністю незалежних шляхів по вузлах, то це означає: дані шляхи мають загальні вузли на
початку маршруту. Тому об’єднання всіх маршрутів, прийнятих адресатом, буде частиною
кореневого дерева з коренем у відправнику (якщо не вважати останньої ретрансляції). Помітимо, що теорема вірна для будь-якого вузла, який досяжний від відправника.
Теорема 2. Якщо для орієнтованого дерева з коренем у вузлі S вузли v і u належать різним піддеревам та існує спрямований канал між ними, тоді, принаймні, два незалежних шляхи по вузлах існують між вузлом v (чи u) і вузлом S. Використаємо евристики, одержані з наведених теорем, для формування етапів побудови незалежних маршрутів:
- вузол-відправник S, при необхідності побудови α-незалежних шляхів передачі з вузлом-адресатом D, посилає йому ЗЗ з ознакою необхідності багатошляхової маршрутизації
(біт F=1) і значеннями α і r. На (рис. 3) зображено приблизний варіант послідовності прийому вузлами мережі зонду-запиту.
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
s ● ● ● ● ● ●e
s ● ● ● ● ● ●e
s● ● ● ● ● ●
b
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
k
c
● ● ● ● ● ●d
● ● ● ● ● ● d ● ● ● ● ● ●d
f
f
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
а) послідовність розсилки зонду-запиту

б) піддерево маршрутів,
отримане адресатом

в) перенаправлення зондувідповіді вузлами піддерева

Рис. 3. Приклад вибору незалежних маршрутів

- Проміжний вузол v поступає наступним чином: якщо прийнято дублікат зонда з певним порядковим номером, тоді отриманий маршрут від s до v заноситься в маршрутну таблицю або кеш. Крім самого маршруту, в таблицю записуються дані про адреси вузлів-сусідів
та їхню вартість. Таким чином відбувається процес „навчання” маршрутам. Після цього адреса вузла v додається до записаного маршруту, що міститься в заголовку зонду, а зонд передається наступним вузлам.
Кожен проміжний вузол i, прийнявши вперше ЗЗ зі значенням F=1, здійснює прийом
всіх наступних зондів-запитів і їхню обробку (а не знищує їх як у DSR). У разі отримання
проміжним вузлом зонду з номером, який повторюється – такий зонд стирається, чим унеможливлюється використання одного вузла при побудові декількох маршрутів та створення
маршрутів із зацикленням. Рішення про відповідність маршруту заявленим вимогам приймається адресатом d. Тільки вузол d вповноважений надіслати повідомлення з підтвердженням
на зонд-запит, і відповідає за вибір незалежних маршрутів передачі [7].
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- Після обробки першого зонду-запиту адресатом d він по зворотному шляху передає
зонд-відповідь до передавача з інформацією про маршрут (критерій вибору маршруту визначається цільовою функцією (1). Далі здійснюється прийом (протягом деякого проміжку часу)
решти зондів запитів і проводиться їхній аналіз [7]. Якщо отримані маршрути задовольняють
заданим вимогам, то вузол передає зонди-відповіді зворотними маршрутами проходження
відповідних зондів-запитів. Інакше, адресат аналізує маршрути, які мають 1 ... k спільних вузлів (рис. 6б). При їхній наявності вузол відправляє зонди відповіді до k-го вузла (рис. 6в) незалежними шляхами з інформацією про отримане маршрутне піддерево і прапорцем R=1, що
визначає необхідність перенаправлення зонду-відповіді.
- У свою чергу проміжний вузол z маршрутного піддерева, отримавши зонд-відповідь
з прапорцем R = 1, аналізує вміст свого кеша і здійснює пошук незалежних маршрутів, які
могли бути отримані за рахунок навчання маршрутам в ході функціонування мережі або передачі зонду-запиту. Якщо такі маршрути існують зонд-відповідь направляється по альтернативним шляхам до передавача з прапорцем R = 0, інакше – зонд-відповідь передається далі
по вузлам маршрутного піддерева, визначеного адресатом [7, 13].
Для обчислення відправником параметра кореляції κ отриманих маршрутів передачі
кожен проміжний вузол включає в формат ЗВ список сусідніх вузлів.
2. Другий етап побудови незалежних маршрутів передачі виконується на стороні відправника. Вузол-відправник s приймає зонди-відповіді і формує множину допустимих маршрутів доставки повідомлень. Далі, в залежності від типу трафіка, що передається, та стану
мережі, приймається рішення з вибору кількості незалежних маршрутів для передачі того чи
іншого типу трафіка з необхідним рівнем QoS. Кожен зонд-відповідь містить у відповідних
полях інформацію про стан мережі, яка використовується для оцінки ситуації, що склалася,
шляхом збору та аналізу даних про тип трафіка, ширину смуги пропускання та величину часу затримки передачі для окремого маршруту, розмір черги в проміжних вузлах та їхню мобільність. Для цього рівень маршрутизації взаємодіє з канальним, транспортним та прикладним рівнями моделі OSI.
Через динамічну поведінку мереж MANET та відсутність чіткої моделі їхнього функціонування, неповноту й невірогідність контрольної інформації пропонується приймати рішення з вибору кількості маршрутів передачі даних з допомогою нечіткого контролера, зокрема його підсистемою (рис. 4), яка 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 [7].
С ИС ТЕ М А У ПР АВЛІННЯ МР
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Рис. 4. Нечіткий контролер у підсистемі управління маршрутизацією

У загальному випадку цикл управління полягає в тому, щоб на основі аналізу поточного
стану об’єкта управління (змінні хi стану мережі) виробити такий управляючий вплив, що
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забезпечить вибір значення керованої змінної (d – кількість незалежних маршрутів), реалізація якої приведе до бажаної поведінки або стану об’єкта [14].
Параметри функціонування мережі визначаються сукупністю параметрів вузлів, які належать r-му маршруту ( r = 1, R ). Тоді стан мережі С М (t ) в момент часу t визначається множиною станів вузлів Сnr (t ) з яких складається r-й маршрут С М (t ) = {Сnr (t )}, n = 1, N [15]

Сnr (t ) = f ( x1n (t ), x2n (t ), ..., xin (t ), ..., xIn (t )), i = 1, I , n = 1, N ,
(8)
де I – кількість параметрів функціонування n-го вузла; N – кількість вузлів у мережі (зоні);
xin (t ) – i-й параметр функціонування n-го вузла на маршруті.
Підсистемою збору інформації (рис. 4) проводиться вимірювання та оцінка вказаних
параметрів, які у вигляді значень змінних x1, x2 , … xi, i = 1, I передаються на вхід блоку формування та розпізнавання образів.
Проведемо класифікацію вхідних змінних і побудуємо дерево виводу, яке визначає систему вкладених одне в одне висловлень меншої розмірності (рис. 5).
x1

x2

x3

x4

x5

y

d

Рис. 5. Дерево виводів
де вхідні змінні: x1 – тип трафіка, x2 – час затримки передачі повідомлення, x3 – ширина смуги пропускання, x4 – мобільність
вузлів, x5 – розмір черги в проміжних вузлах; проміжна лінгвістична змінна: y – стан мережі; вихідна змінна: d – рішення з
вибору кількості маршрутів.

Задамо області зміни вихідної та вхідних змінних відповідно Y та X i .

[

]

X i = x i , xi , i= 1, I

[ ]

Y = y, y ,

(9)
(10)

де x i ( xi ) – нижнє (верхнє) значення вхідних змінних xi, i= 1, I ; y ( y ) – нижнє (верхнє) значення вихідної змінної y. Нехай X * = x1* , x2* , ..., xi* , ..., x*I , xi* Î X i , i = 1, I – вектор фіксованих
значень вхідних змінних, що поступають на вхід підсистеми збору інформації вузла vi Î V
[11]. Задача прийняття рішення полягає в тому, щоб на основі інформації про вектор входів
X * визначити вихід y * Î Y . Необхідною умовою формального вирішення такої задачі є наявність залежності
y = f y ( x1 , x2 , ..., xi ) .
(11)
З рис. 5 видно, що вхідна змінна x1 напряму зв’язана з вихідною змінною d виразом
d=d(x1), а вхідні змінні x2÷x5 з виходом d, здійснюється через проміжну лінгвістичну змінну
y1 – d=d(y), де y1= y1(x2, x3, x4, x5).
Для встановлення цієї залежності будемо розглядати вхідні змінні xi, i= 1, I і вихідну
змінну y як лінгвістичні змінні, задані на універсальних множинах (9), (10).
Для оцінки лінгвістичних змінних xi, i= 1, I , y1 та y будемо використовувати кількісні
терми з наступних терм-множин:
Ai = ai1 , ai2 , ..., aip , ..., aIli – терм-множина змінної xi, i= 1, I ,

{
}
B = {b , b , ..., b , ..., b } – терм-множина проміжної лінгвістичної змінної y1, bf,
D = {d , d , ..., d , ..., d }– терм-множина змінної y, dj, j=1, J ,
1

1

2

f

2

F

j

f=1, F ,

J

p
i

де a – р-й лінгвістичний терм змінної xi, р= 1, li , i= 1, I ; bf та dj – f-й та j-й лінгвістичні терми
змінних y1 та y відповідно; F, J – кількість різних рішень в областях які розглядаються.
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Лінгвістичні терми aip Î Ai , bf Î B та d j Î D , р= 1, li , i= 1, I , f=1, F , j= 1, J будемо розглядати як нечіткі множини, задані на універсальних множинах Хi та Y, визначених співвідношеннями (9), (10).
Нечіткі множини aip , b f та d j визначимо співвідношеннями:
xi

a = ò m ai ( xi ) / xi ,
p

p
i

(12)

xi

b

b f = ò m f (b f ) / b f ,
b

(13)

b

d

d j = ò m j (d j ) / d j ,
d

d

(14)

[

p

]

де m ai ( xi ) – функція приналежності значення вхідної змінної xi Î x i , xi терму aip Î Ai ,
bf

[ ]
y Î [y , y ] терму-

р= 1, li , i= 1, I ; m (b) – функція приналежності значення проміжної змінної y1 Î y1 , y1 терму
d

b f Î B , f= 1, F ; m j (d ) – функція приналежності значення вихідної змінної

рішенню d j Î D , j=1, J .
Побудова нечіткої бази знань
Нехай N – кількість експериментальних даних, які зв’язують входи і виходи об’єкта
ідентифікації, в якості якого виступає підсистема вибору маршрутів передачі повідомлень, і
розподілимо їх наступним чином:
N=k1+k2+…+kJ,
де kj – кількість експериментальних даних, які відповідають вихідному рішенню dj, j= 1, J , J –
кількість вихідних рішень, причому в загальному випадку k1≠k2≠…≠kJ.
Передбачається, що N<l1×l2×…×lI, тобто, кількість відібраних експериментальних даних менша за повний перебір різних вибірок рівнів зміни (li), вхідних змінних об’єкта.
Пронумеруємо N експериментальних даних наступним чином:
11, 12, ..., 1k1 – номери комбінацій вхідних змінних для рішення d1;
21, 22, ..., 2k2 – номери комбінацій вхідних змінних для рішення d2;

…

j1, j2, ..., jkj – номери комбінацій вхідних змінних для рішення dj;

…

J1, J2, ..., JkJ – номери комбінацій вхідних змінних для рішення dJ.
На основі експериментальних даних побудуємо матрицю знань (таблиця 1), перші i
стовпчиків якої відповідають вхідним змінним xi, i= 1, I , а (i+1) стовпчик відповідає значенням dj вихідної змінної y (j= 1, J ). Кожна стрічка матриці являє собою деяку комбінацію значень вхідних змінних, які відносяться експертом до одного з можливих значень вихідної
змінної y.
Введена матриця знань визначає систему логічних висловлювань „ЯКЩО <умова> ТО
<дія>, ІНАКШЕ…”, які зв’язують значення вхідних змінних x1 ÷ xI стану напрямку зв’язку з
одним з можливих типів рішення dj, (j= 1, J ), яке полягає у виборі необхідної швидкості передачі пакетів:
ЯКЩО (x1 = a111) ТА (x2 = a211) ТА ... ТА (xn = aI11) АБО
(x1 = a112) ТА (x2 = a212) ТА ... ТА (xn = aI12) АБО…
(x1 = a11k1) ТА (x2 = a21k1) ТА ... ТА (xn = aI1k1)
ТО y = d1, ІНАКШЕ
ЯКЩО

(x1 = a121) ТА (x2 = a221) ТА ... ТА (xn = aI21) АБО
(x1 = a122) ТА (x2 = a222) ТА ... ТА (xn = aI22) АБО…

100

(x1 = a12k2) ТА (x2 = a22k2) ТА ... ТА (xn = aI2k2)
ТО у = d2, ІНАКШЕ...
ЯКЩО

(x1 = a1J1) ТА (x2 = a2J1) ТА ... ТА (xI = aIJ1) АБО
(x1 = a1J2) ТА (x2 = a2J2) ТА ... ТА (xI = aIJ2) АБО…
(x1 = a1JkJ) ТА (x2 = a2JkJ) ТА ... ТА (xI = aIJkJ)

ТО у = dJ ,
(15)
де dj (j = 1, J ) – лінгвістична оцінка вихідної змінної у, яка визначена з терм-множини можливих рішень D; ai jp – лінгвістична оцінка вхідної змінної xi у p-у рядку j-ї диз’юнкції, яка вибирається з відповідної терм-множини Аi, i = 1, I , j = 1, J , p = 1, b j ; kj – кількість правил, які визначають значення вихідної змінної у = dj.
Таблиця 1
Матриця знань
Номер вхідної
комбінації значень
11
12
…
1k1

Вихідна
змінна

Вхідні змінні

x1
a111
a112

x2
a11
2
12
a2

1k 1
1

1k 1
2

... xi ...
11
… ai …
12

… ai …
1k 1
i

a

a

… a

a1j1
a1j 2

a2j1
a2j 2

… ai …

jk j
1

jk j
2

…

xI
a11
I
12
aI

y
d1

1k 1
I

a

…
j1
j2
…
jk j

a

a

a1J 1
a1J 2

a2J 1
a2J 2

…

…

a1Jk J

a2Jk J

j1

j2

… ai …
… ai

jk j

…

aIj1
aIj 2
a

dj

jk j
I

…
J1
J2
…
JkJ

J1

… ai …
J2

… ai …
…
Jk J

… ai

…

aIJ 1
aIJ 2
…

dJ

aIJk J

Дану систему логічних висловлювань називають нечіткою базою знань. З використанням операцій ∪ (АБО) і ∩ (ТА) система логічних висловлень (15) може бути переписана в
більш компактному вигляді:
kj

én
ù
U êÇ( xi = aijp ) ú ® y = d j , j = 1, J
=
i
p =1ë 1
.
û

(16)

Стан
мережі

Лінгвістичні правила в прийнятті рішень
Як варіант, можемо представити нечіткі правила у вигляді таблиці, де кожна клітинка є
результатом від співставлення двох вхідних змінних: стану мережі та типу трафіка (таблиця 2).
Точність роботи системи залежить від досвіду експерта і його можливості передбачити якомога
більше варіантів її поведінки.
Таблиця 2
Таблиця нечітких правил
Дані
Незадовільний Відкидається
Відкидається
Задовільний
Один маршрут
Добрий
Один маршрут
Відмінний

Тип трафіка (вхідна змінна x1)
Потоковий трафік
Кілька маршрутів
Один маршрут
Один маршрут
Один маршрут
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Трафік реального часу
Всі маршрути
Всі маршрути
Кілька маршрутів
Кілька маршрутів

Прийняття рішення про стан мережі відбувається нечіткою системою на основі інформації, що міститься в базі знань (змінні x2, x3, x4, x5). В таблиці 3 наведено мінімально необхідний склад бази знань.
Таблиця 3
Склад бази знань нечіткої системи прийняття
рішень про стан мережі
Змінні

Значення змінних
Вхідні змінні

a12 – ВИСОКИЙ
a22 – СЕРЕДНІЙ
a23 – НИЗЬКИЙ
a31 – НИЗЬКА

x2 – час затримки передачі

a32 – СЕРЕДНЯ

x3 – ширина смуги пропускання

a33 – ВИСОКА

a14 – ВИСОКА
a42 – СЕРЕДНЯ
a43 – НИЗЬКА

x4 – мобільність мережі

a51 – ВИСОКИЙ
x5 – розмір черг в проміжних вузлах

a52 – СЕРЕДНІЙ
a53 – НИЗЬКИЙ

Проміжна змінна

b11 – НЕЗАДОВІЛЬНИЙ
y1 – стан мережі

b12 – ЗАДОВІЛЬНИЙ
b13 – ДОБРИЙ
b14 – ВІДМІННИЙ

З врахуванням даних, наведених в таблиці 3, сформуємо приклад побудови правил прийняття рішень про стан МР в певний момент її функціонування.
ЯКЩО (x2 = a21) ТА (x3 = a31) ТА (x4 = a41) ТА (x5 = a51)
ТО y = b11 , ІНАКШЕ
(x2 = a21) ТА (x3 = a31) ТА (x4 = a42) ТА (x5 = a52) АБО
(x2 = a22) ТА (x3 = a32) ТА (x4 = a41) ТА (x5 = a51)
ТО y = b12 , ІНАКШЕ
ЯКЩО

ЯКЩО (x2 = a22) ТА (x3 = a32) ТА (x4 = a42) ТА (x5 = a52)
ТО y = b13 , ІНАКШЕ
(x2 = a23) ТА (x3 = a33) ТА (x4 = a43) ТА (x5 = a53) АБО
(x2 = a23) ТА (x3 = a33) ТА (x4 = a42) ТА (x5 = a53)
ТО y = b14 .
ЯКЩО

На основі рішень про стан мережі та в залежності від типу трафіка вузол-передавач
приймає рішення з маршрутизації, яке полягає у виборі кількості маршрутів для передачі повідомлень. Як тільки відправник отримує перше повідомлення із підтвердженням про наявний маршрут, він відразу розпочинає передачу інформації за виявленим маршрутом, з метою
скорочення часу необхідного для пошуку маршруту, що властиве зондовій маршрутизації
[7]. Якщо в ході передачі отримуються інші маршрути, то, в залежності від пріоритету (типу)
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повідомлень, вони використовуються в поточній сесії, або знаходяться в резерві на випадок
втрати основного маршруту.
Отже, в статті запропоновано метод вибору незалежних маршрутів при зондовій маршрутизації в мережах MANET з використанням нечіткої логіки, який реалізується нечітким
контролером. Нечіткий контролер входить до складу підсистеми управління маршрутизацією
і призначений для збору інформації про стан маршрутів та мережі в цілому, аналізу та оцінки
ситуації в мережі та прийняття рішення з вибору необхідної кількості незалежних маршрутів
передачі повідомлень для забезпечення передачі інформації із заданою якістю обслуговування.
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МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНІЧНОГО
СТАНУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
В даній статті розглядається підхід до побудови інтелектуальних систем розпізнавання технічного стану електронних засобів телекомунікацій, що є актуальним питанням в умовах стрімкого розвитку
інформаційно-телекомунікаційних технологій, їх швидкого прогресу, різноманітності типів та розгалуженості мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до їх якості, конкуренції
операторів на ринку телекомунікацій.

В умовах стрімкого розвитку телекомунікаційних та інформаційних технологій, їх
швидкого прогресу та конвергенції, різноманітності типів та розгалуженості мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до їх якості, конкуренції
операторів на ринку телекомунікацій тощо, виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з
функціонуванням та управлінням телекомунікаційними мережами, тому знайти правильний
підхід до організації процесу діагностування телекомунікаційної мережі завжди було питанням актуальним.
Процедура розпізнавання, яка базується на математичному апараті теорії прийняття
рішень про технічний стан об’єкта контролю (ОК), і задачі розпізнавання є, власне, кажучи,
дискретним аналогом задач пошуку оптимальних рішень. До них відноситься широке коло
задач, у яких за деякою дуже різнорідною, неповною, нечіткою, суперечливою інформацією потрібно установити фіксований набір властивостей (діагностичних признаків) об’єктів
зовнішнього середовища, що дозволяють віднести їх до певного класу [1].
Принципово новий підхід до побудови систем розпізнавання технічного стану, що
функціонують в умовах неточної й суперечливої інформації, полягає в застосуванні
інтелектуальних систем. На відміну від експертних систем, у яких використовується досвід (інтелект) спеціалістів (експертів), інтелектуальні системи, як відомо, мають здатність до навчання й самонавчання (використовують власні знання й досвід) [2].
До категорії інтелектуальних систем відносяться нейромережеві системи (НМС), що
моделюють своєю структурою й принципами функціонування діяльність нейронних структур людського мозку. Ці моделі представляють інформацію за допомогою мереж із
зв’язаних між собою вузлів і є адаптивними в тому розумінні, що їхнє функціонування здійснюється без будь-якої зовнішньої програми, їхні вузли й зв'язки є активними рецептивними елементами. Крім того, НМС виявляють глобальне системне поводження, обумовлене одночасними локальними взаємодіями, що відбуваються паралельно між численними
елементами мережі [3].
Рішення задачі визначення технічного стану можна представити як проблему пошуку дефекту, де безліч можливих шляхів досягнення мети являє собою простір станів, сукупність гілок дерева. Пошук рішень у просторі станів є послідовністю дій особи, яка приймає рішення. При цьому дерево пошуку дефекту може бути перетворене в дерево рішень.
Для невеликих просторів станів найбільш простим і надійним методом є метод перебору.
Для великих просторів станів і складних пошукових задач методи перебору недоцільні, тому
що сильно зростає число вершин у дереві рішень. При цьому задача полягає в тім, щоб підключити механізм спрощення, аналогічно людському мозку.
Методи пошуку рішень у системах штучного інтелекту можуть бути засновані на
евристичній інформації, досвіді, здоровому глузді та інтуїції особи, яка приймає рішення.
При цьому відкриті вершини дерева пошуку рішень прагнуть упорядкувати таким чином,
щоб процес пошуку поширювався в найбільш перспективних напрямках [4].
У процесі експлуатації засоби телекомунікаційних систем знаходяться в динаміці,
тобто є складною діагностичною системою і її технічний стан постійно змінюється в часі. Складний функціональний зв’язок параметрів виявляється в тому, що зміна значення
якого-небудь параметра може бути викликана цілим рядом причин. Це робить, практич-
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но, неможливим використання якої-небудь чіткої моделі, що адекватно описує всі діагностичні властивості об’єкта в цілому. Недоліком звичайного графового представлення є
неможливість вичерпного опису такою моделлю всього різноманіття діагнозів, що належать різним класам дефектів. Складність рішення діагностичної задачі ще більш збільшується ймовірним характером появи дефекту, причому статистична інформація найчастіше
відсутня. Тому традиційні методи розпізнавання, засновані на використовуванні апріорних статистичних даних неможливі. У результаті останніх досліджень в області технічної
діагностики все більше авторів схильні до застосування нечіткої моделі об’єкта діагностування, що дозволяє побудувати опис зв’язків між різними комбінаціями симптомів і діагнозами на основі ймовірносних відносин, модель при цьому стає не графом, а нейромережою (НМ) [5].
Аналіз особливостей вирішення задач розпізнавання технічного стану електронних засобів телекомунікацій і представлення діагностичної моделі в виді нейромережових ансамблів дозволяє сформулювати загальні вимоги до інтелектуальних систем розпізнавання, які обумовлюють принципи їх побудови:
– НМ повинна бути орієнтована на рішення конкретної задачі. Вимога проблемної орієнтації НМ приводить до реалізації принципу адекватності її структури та зовнішнього середовища, тобто можливості гнучкої структурної і функціональної перебудови її. Цим обумовлюється найважливіша властивість НМ - адаптивність до змін зовнішнього середовища;
– початкова структуризація НМ повинна проводитися методами формального синтезу, за допомогою яких визначається оптимальна структура НМ, що включає кількість нейронних шарів і нейронних ансамблів, кількість нейроподібних елементів в кожному шарі,
наявність детермінованих зв’язків між ними і початкові вагові коефіцієнти;
– проявляти властивості асоціативності, тобто здатність НМ відновлювати інформацію,
що зберігається в ній, за наявною частковою (фрагментарною) інформацією;
– здібність НМ до навчання і самонавчання, що є основою її „інтелектуальної” властивості й дозволяє здійснювати функціонування без жорстких зовнішніх програм. Ця властивість НМ визначає можливість її параметричної адаптації до задач, які вирішуються;
– необхідність рішення задач розпізнавання в масштабі часі, близькому до реального.
Ця вимога досягається шляхом реалізації принципу паралельності обробки інформації, що
приводить до різкого підвищення швидкодії НМ [3, 4].
Структура НМС технічного діагностування містить т-нейронних ансамблів (шарів),
які визначаються кількістю класів технічних станів, що розпізнаються. Клас технічних
станів відповідає нейронному шару, а число класів визначається глибиною пошуку дефекту,
тобто структурним елементом, що підлягає заміні (рис. 1).
Так як електронні засоби
телекомунікацій
містять
безліч
можливих дефектів, що приводять до
неправильного
функціонування
структурного елемента і елемента і
телекомунікаційної
мережі
у
цілому, простір технічних станів
породжує
нейронний
ансамбль
статистичним описом класу через
імовірний діагностичний портрет
(імовірну діагностичну матрицю).
Таким чином, кількість шарів у
структурі буде визначатися кількістю
класів, тобто кількістю структурних
елементів, що підлягають заміні.
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Число нейроподібних елементів (нейронів) у шарі, визначається обсягом статистичної вибірки. При цьому великі статистичні вибірки збільшують розмірність простору технічних станів, представлених діагностичним портретом (набором симптомів), а малі не
дозволяють однозначно зв’язати cимптоми з діагнозом. Оптимальним буде діагностичний портрет, що дозволяє одержати необхідний обсяг діагностичної інформації.
При цьому обсяг статистичної вибірки буде визначатися кількістю контрольних точок об’єкта діагностування. Таким чином, кількість нейроподібних елементів у нейронному
ансамблі буде визначатися діагностичним портретом (набором симптомів) і контрольних
точок в об’єкті контролю. Сукупність нейронних ансамблів (шарів) являє собою нейронну
мережу. Такі діагностичні НМ є спрощеною марковською моделлю. Однак вони мають
асоціативні властивості, що нагадують властивості біологічних систем. Інформація про
технічний стан ОК представляється мережею зв’язаних станів-вузлів з упорядкованим поширенням активності по мережі [5].
Узагальнена модель проблемно-орієнтованої нейромережової системи технічного діагностування має таку структуру (рис. 2):
– сенсорну матрицю, що сприймає інформаційне марковське поле у вигляді сукупності спостережень;
– сукупність нейронних ансамблів, визначається числом класів М;
– нейронне поле, що враховує апріорну інформацію у вигляді ймовірностей гіпотез Р;
– нейронне поле, що враховує значення елементів платіжної матриці С;
– мажоритарну мережу, що приймає рішення Г про розпізнавання;
– підсистему (підмережу) навчання.

При синтезі оптимальної системи розпізнавання технічного стану варто було б враховувати найбільшу зв’язаність нейронної мережі. Однак це невиправдано ускладнює процес
синтезу мережі, тому що в більшості випадків діагностичні портрети є однозв’язними.
При рішенні будь-яких задач, зв’язаних із розпізнаванням сигналів, необхідно попередньо оцінити ступінь відповідності прийнятих сигналів (діагностичних портретів) еталонним, інакше кажучи, визначити критерій ухвалення рішення.
Помилкове рішення при контролі працездатності типових елементів заміни (ТЕЗ)
виявляється у тому, що фактично знятий діагностичний сигнал (портрет) одного класу буде
віднесений до іншого класу технічного стану. Якщо помилка є випадковою подією, то вірність ухвалення рішення природно характеризувати ймовірністю відсутності помилки,
тобто ймовірністю правильної класифікації.
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Під імовірністю ухвалення рішення будемо розуміти правильну класифікацію прийнятого діагностичного сигналу. Кількісна міра відповідності прийнятого сигналу та еталонного залежить від зворотного критерію вірності. Мірою невідповідності відхилення
служить деяка величина, яка представляє собою відстань між контрольованим і еталонним
сигналами [6].
Вибір структури НМ здійснюється відповідно до особливостей і складності завдання.
Для вирішення деяких окремих типів завдань вже існують оптимальні, на сьогоднішній
день, конфігурації. Якщо ж завдання не може бути зведене ні до одного з відомих типів, необхідно вирішувати складну проблему синтезу нової конфігурації. При цьому слід керуватися декількома основоположними принципами:
– можливості мережі зростають із збільшенням числа чарунок мережі, щільність
зв’язків між ними і числом виділених шарів;
– введення зворотних зв’язків разом із збільшенням можливостей мережі піднімає питання
про динамічну стійкість мережі;
– складність алгоритмів функціонування мережі також сприяє посиленню потужності нейромережі [7].
Необхідно відзначити також, що в той час, як на Заході нейротехнології застосовуються вже достатньо широко, в Україні це питання залишається відкритим. Це викликає
потребу з одного боку, в підвищенні зусиль по їх популяризації, а з іншої – в розширенні
досліджень в цьому напрямі. Вже зараз достатньо очевидно, що об’єднання нейротехнологій з іншими технологіями сприятиме істотному прориву у вирішенні багатьох актуальних
проблем.
Запропонований підхід до побудови проблемно-орієнтованих інтелектуальних систем
розпізнавання технічного стану електронних засобів телекомунікацій допоможе вирішити
завдання побудови оптимальної системи розпізнавання, що дозволить, у свою чергу, здійснити ефективніше використання інформаційно-телекомунікаційних мереж.
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НЕЧІТКА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНЦИДЕНТІВ БЕЗПЕКИ НА ЕТАПІ КОРЕЛЯЦІЇ
ПРИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНІЙ ОБРОБЦІ ПОДІЙ
В даній статті розглядається метод ідентифікації інцидентів безпеки на основі експертних знань при
централізованій обробці подій. Обґрунтовується застосування даного методу на етапі кореляції.

Аналіз історичного розвитку технологій захисту інформаційних систем (ІС) від мережних атак (МА) дозволив визначити два основних підходи, які узагальнюють системні властивості можливих варіантів побудови систем захисту ІС від МА. Перший організаційнотехнічний підхід базується на понятті системи виявлення атак (СВА), другий – системи
централізованої обробки подій (СЦОП) [1 – 4].
Початок науково-практичних досліджень в цій галузі припадає на 80 – 90 роки минулого століття. Саме в цей період з’являються перші практичні рішення для обробки, аналізу великих об’ємів даних, а також обчислювальні потужності, необхідні для продуктивної роботи
відповідних методів та алгоритмів. Застосування даної задачі для галузі захисту від МА було
покладено в основу функціонування СВА з відповідним теоретичним обґрунтуванням
Джеймса Андерсона „Моніторинг загроз комп’ютерної безпеки” (1980 р.), Дороті Деннінг
„Про моделі виявлення вторгнень” (1987 р.) та інших авторів [5, 6]. Функціонування СВА
(IDS – Intrusion Detection System) базується на ідеї автоматичного виявлення подій безпеки,
опис яких міститься у базі СВА, з наступним реагуванням на виявлену подію. У загальному
випадку передбачається, що будь-яка МА (вже відома) може бути описана у вигляді певного
шаблону (опис події) та виявлена при позитивному співставленні з деяким фрагментом масиву реєстраційних даних мережного, транспортного рівня при функціонуванні ІС. При цьому
подія може бути описана у вигляді як спроби використання відомого зловживання (сигнатури), так і нормальної поведінки суб’єкта (об’єкта) ІС, відхилення від якого сигналізує про
МА.
Розглянемо загальноприйняту класифікацію даних систем. Відомі програмно-апаратні
реалізації СВА класифікуються за наступними критеріями: за способом реагування на МА;
за типом об’єкта спостереження; за способом виявлення МА (рис. 1).
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Рис. 1. Узагальнена схема класифікації СВА
За способом реагування на МА розрізняють активні та пасивні СВА. Пасивні
реєструють подію, зберігають її параметри в системному журналі, та повідомляють
адміністратора безпеки про виявлену подію. Активні СВА, окрім реєстрації і оповіщення,
також виконують деякий автоматизований сценарій щодо протидії негативному впливу ви-
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явленої події. За об’єктом моніторингу відрізняють СВА орієнтовані на окремий вузол ІС
(host-based), ІС або її окремий сегмент (network-based). Перший тип дозволяє здійснювати
моніторинг ІС на рівні: операційної системи (OS IDS); систем управління базами даних
(DBMS IDS); окремих додатків (Application IDS). СВА орієнтовані на ІС або окремий її сегмент дозволяють здійснювати моніторинг комп’ютерної мережі (сегмента) ІС
До способів виявлення МА відносять: виявлення зловживань (Misuse Intrusion
Detection); виявлення аномалій (Anomaly Intrusion Detection). Системи, основані на виявленні
зловживань, містять базу шаблонів опису зловживань („сигнатур”), спроба використання
яких покладена в алгоритм здійснення МА, та виконують пошук відповідності шаблонів з
фрагментами потоку (масиву) реєстраційних даних функціонування ІС. Позитивний результат пошуку сигналізує про МА з метою використання відповідного зловживання. Перевагою
даного способу вважається висока продуктивність, мала кількість помилок. Головний недолік – такі системи здатні виявляти тільки відомі атаки (для яких існує сигнатура) – з появою нових атак розробники повинні розробляти нові сигнатури.
При виявленні аномалій використовуються моделі імовірнісної поведінки користувачів
і додатків, інтерпретуючи відхилення від „нормальної” поведінки як потенційне порушення
безпеки. В основу роботи такої системи покладена ідея, яка полягає у тому, що спроба реалізації МА є надзвичайною подіє при нормальному функціонуванні ІС. Перевагою способу
вважається здатність виявляти невідомі атаки, якщо система „знає” модель нормальної поведінки ІС. Недоліки: необхідність обробки статистичних даних про функціонування ІС на
етапі навчання СВА; велика кількість хибних спрацювань; зловмисник може цілеспрямовано
неправильно „навчити” систему на етапі підготовки МА
Аналіз публікацій за тематикою дозволив виявити класи методів та алгоритмів математичного забезпечення функціонування СВА, що отримали найбільший розвиток в програмно-апаратних реалізаціях (табл. 1) існуючих СВА:
Таблиця 1
Відомі системи виявлення атак
Назва
Об’єкт
Основний спосіб виявлення МА
моніторингу
CMDS
Вузол ІС,
Виявлення зловживань, обробка ексегмент ІС
спертних знань
NetProwler
Вузол ІС,
Виявлення зловживань, аналіз зміни
сегмент ІС
стану
NetRanger
Сегмент ІС
Виявлення зловживань, обробка експертних знань
Centrax
Вузол ІС,
Виявлення зловживань, використання
сегмент ІС
генетичних алгоритмів
RealSecure
Вузол ІС,
Виявлення зловживань, обробка ексегмент ІС
спертних знань
Shadow
Сегмент ІС
Виявлення аномалій, інтелектуальний
аналіз даних
Network Flight Recorder
Сегмент ІС
Виявлення зловживань, аналіз зміни
стану
Tripwire
Вузол ІС
Виявлення зловживань, обробка експертних знань
Proventia Network Anomaly DeСегмент ІС
Виявлення аномалій, використання
tection System
штучних нейромереж
IDS/9000
Вузол ІС,
Виявлення зловживань, обробка ексегмент ІС
спертних знань

109

– при виявленні зловживань: обробка експертних знань (Rules-Based Expert System);
аналіз зміни стану (State Transition Analysis); використання генетичних алгоритмів (Genetic
Algorithms);
– при виявленні аномалій: аналіз індуктивних послідовних станів (Inductive Sequential
Patterns), використання штучних нейромереж (Artificial Neural Networks), інтелектуальний
аналіз даних (Data Mining).
Використання експертних знань пов’язане з необхідністю виявлення зловживань із застосуванням накопиченого важко формалізумого досвіду спеціалістів, експертів в галузі захисту ІС від МА. При цьому найбільший розвиток отримала продукційна модель надання
знань у зв’язку з її наочністю та зручністю. Недоліком такого підходу є чутливість до
вхідних даних. Використання методів і алгоритмів аналізу зміни стану дещо зменшує негативні риси обробки експертних знань, однак, при цьому відповідні програмні реалізації ще
достатньо складні. Генетичні алгоритми дозволяють сформувати модель МА у вигляді
двомірної матриці, але недоліком вважається їх вузька направленість задач.
Аналіз індуктивних послідовних станів спрямований на створення моделі “нормальної”
поведінки з послідовності незалежних станів за певний інтервал часу, що дозволяє навчати
систему в процесі роботи. Недолік – великий інтервал часу, що витрачається на навчання.
Використання штучних нейронних мереж, інтелектуальний аналіз даних дозволяють реалізувати адаптивність, прогнозування при виявленні МА. При цьому цим методам також
притаманний великий інтервал часу на навчання.
Таким чином, можна стверджувати, що на даний час найбільш розвинутим підходом у
програмно-апаратних реалізаціях відомих СВА є виявлення зловживань. Виявлення аномалій, як правило, ще не виділено в окремий напрям практичних рішень і використовується
переважно для рішення вузьких задач. Процесу захисту від МА притаманне існування значного важко формалізуємого досвіду експертів, що виражається у широкому використанні методів і алгоритмів обробки експертних знань. При цьому продукційна модель знань отримала
найбільший розвиток.
В сучасних умовах СВА є одним з ключових компонентів комплексної системи захисту
ІС з розподіленою обробкою інформації. Як правило, такі ІС мають розвинену інформаційну
інфраструктуру, що включає певну кількість територіально рознесених сегментів. Кожний
сегмент ІС охоплюється моніторингом власної СВА, реєстраційні дані від якої надаються до
єдиного центру безпеки ІС.
Безпосередня відповідальність за прийняття своєчасних і правильних рішень щодо
інцидентів безпеки ІС покладається на адміністратора безпеки. Останнє пов’язано з необхідністю аналізу інформації від різних джерел (декілька СВА) при підготовці результативного рішення, що підкреслює важливість впровадження СЦОП.
Централізована обробка подій призначена для виявлення інцидентів безпеки ІС на підставі аналізу великої кількості часткових подій. Згідно ISO/IEC TP 18044, під інцидентом
безпеки розуміється одинична подія або низка небажаних, непередбачених подій
інформаційної безпеки, внаслідок яких існує велика імовірність компрометації інформації в
ІС. Подія безпеки – будь-який ідентифікований стан ІС [7].
Суттєвою відмінністю СЦОП від інших підходів до побудови управління системою захисту ІС є наявність особи, яка приймає рішення (адміністратор безпеки). З метою зменшення інформаційного навантаження у СЦОП реалізуються процеси:
– нормалізація – видалення надлишкової інформації та приведення даних, що підлягають реєстрації, до єдиного формату і часу;
– фільтрація – відбір подій за певними критеріями (значеннями інформаційних елементів опису події безпеки);
– агрегація – групування однотипних подій безпеки або однотипних інформаційних
елементів опису подій безпеки;
– кореляція – виявлення залежності між подіями безпеки з наступною ідентифікацією
рішення (ідентифікація інциденту безпеки).
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При цьому розробка методів і алгоритмів кореляції є найбільш актуальним питанням
проектування СЦОП враховуючи те, що СВА достатньо ефективно реалізують нормалізацію,
фільтрацію, агрегацію даних про події безпеки. На підставі викладеного, в якості одного з
методів кореляції пропонується розроблений метод ідентифікації інциденту безпеки на основі експертних знань [8 – 10].
Розглянемо постановку задачі ідентифікації інциденту безпеки на основі експертних
знань. Припустимо X= {x1 , K, xi , K, xn } – множина параметрів описання інциденту
інформаційної безпеки, отримана в результаті нормалізації, фільтрації, агрегації. Змінна
xi Î X виражає відносну частоту f i реєстрації деякої події C i в обмеженому масиві даних,
a
f =
, де a – число подій Ci , b – загальне число подій. Значення змінної y виражає
b
лінгвістичний опис інциденту інформаційної безпеки d j Î D для деякого фіксованого вектора значень множини параметрів X * = ( x1* , x 2* , K , x *n ) .
Задача нечіткої ідентифікації інциденту інформаційної безпеки полягає в знаходженні
відображення:

(

)

X * = x1* , x*2 , K, x*n ® y = d j Î D = (d1 , d 2 , K, d m ) , i = 1, n , j = 1, m
(1)
Представимо кожну вхідну змінну задачі xi Î X функцією приналежності
p

ai =

xi

p

a
ò μ i ( xi ) / xi , а результативну змінну y у вигляді

d

dj =

xi

òμ

di

p

(d ) / d , де μ ai ( xi ) –

d

функція приналежності значення вхідної змінної xi Î [ x i , x i ] терму ai p Î Ai ; p = 1, l i ;
d

xi Î [ x i , x i ] – діапазон кількісної зміни кожної вхідної змінної, i = 1, n ; μ j ( d ) – функція
приналежності значення вхідної змінної y = [ y , y ] терму-рішенню d j Î D ; j = 1, m .
Матриця знань визначає систему логічних висловлювань типу «ЯКЩО-ТО, ІНАКШЕ»,
що пов’язують значення вхідних перемінних x1 ¸ xn з одним із можливих типів розв’язку:
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11

ЯКЩО ( x1 = a111 ) І ( x2 = a2 ) І … І ( xn = an ) АБО
12

12

12

( x1 = a1 ) І ( x2 = a2 ) І … І ( xn = a n ) АБО
1k

1k

1k

( x1 = a1 1 ) І ( x2 = a2 1 ) І … І ( xn = an 1 ) АБО
ТО y = d1 , ІНАКШЕ
21

21

21

ЯКЩО ( x1 = a1 ) І ( x2 = a2 ) І … І ( xn = a n ) АБО
22

22

22

( x1 = a1 ) І ( x2 = a2 ) І … І ( xn = a n ) АБО
2k

( x1 = a1 2 ) І ( x 2 = a 2
ТО y = d 2 , ІНАКШЕ …
m1

2k2

) І … І ( x n = an

m1

2k2

(2)

) АБО

m1

ЯКЩО ( x1 = a1 ) І ( x2 = a2 ) І … І ( xn = an ) АБО
m2

( x1 = a1 ) І ( x2 = a2
( x1 = a1

mkm

m2

) І ( x2 = a 2

) І … І ( x n = an

mkm

m2

) АБО

mkm

) І … І ( xn = a n ) АБО
ТО y = d m ,

де d j ( j = 1, m) – лінгвістична оцінка результативної змінної y , яка визначається із терммножини D ; ai jp – лінгвістична оцінка вхідної змінної x i в p - му рядку j - ої диз’юнкції,
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яка вибирається із відповідної терм-множини Ai , i = 1, n, j = 1, m, p = 1, k j ; k j – кількість правил, які визначають значення результативної змінної y = d j .
Залежність між значеннями вхідних і результативної змінної задаються у вигляді матриці знань. Під матрицею знань мається на увазі таблиця, яка сформована за наступними
правилами (табл. 2):
Таблиця 2
Матриця знань
Вхідні змінні
Номер
вхідної ком- x
Вихідна змінна
x2
...xi ...
xn
1
бінації значень

11

a111

a 211

...ai11... a n11

12

a112

a212

...ai12 ... an12

...

...

...

a11k1

a 21k1

...ai1k1 ... a n1k1

a1 j1

a2 j1

...ai j1... an j1

j2

a1 j 2

a2 j 2

...ai j 2 ... a n j 2

...

...

...

a1 jk j

a2 jk j

...

...

...

...

a1m1

a 2 m1

...ai m1... a n m1

a1m2

a2 m2

...ai m2 ... a n m2

...

1k1
...
j1

jk j
...
m1
m2

...
mk m

...

a1mk m

1. Розмірність цієї матриці
N = k1 + k 2 + ... + k m – число рядків.

...

a2

mk m

рівна

...

d1

dj

...

...ai jk j ... an jk j

...

...

...

...

dm

...ai mk m a n mk m

(n + 1) ´ N ,

де

(n + 1) – число

стовпців, а

2. Перші n стовпців матриці відповідають вхідним змінним xi , i = 1, n, а (n + 1) - ий
стовпець відповідає значенням d j результативної змінної y ( j = 1, m).
3. Кожен рядок матриці представляє деяку комбінацію значень результативної змінної
y . При цьому перші k1 відповідають значенню результативної змінної y = d1 , другі k 2
рядків – значенню y = d 2 , …, останні k m рядків – значенню y = d m .
4. Елемент ai jp , який стоїть на перетині i -го стовпця і jp - го рядка відповідає
лінгвістичній оцінці параметра x i в рядку нечіткої бази знань з номером jp . При цьому
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лінгвістична оцінка ai jp вибирається із терм-множини, що відповідає перемінній x i , тобто
ai jp Î Ai , i = 1, n, j = 1, m, p = 1, k j .
Система логічних висловлювань є нечіткою базою знань. З використанням операцій
(
АБО
) і I (І ) система логічних висловлювань може бути приведена до компактного виU
гляду:
kj

n

U [I ( xi = ai jp )] ¾¾® y = d j , j = 1, m.

(3)

p= 1 i= 1

Ідея методу полягає у використанні нечітких логічних рівнянь. Ці рівняння отримують
на основі системи логічних висловлювань (2) і дозволяють розраховувати значення функцій
приналежності різних рішень при фіксованих значеннях вхідних змінних. В якості шуканого
рішення вибирається розв’язок з найбільшим значенням функції приналежності.
Отримання нечітких логічних рівнянь полягає у розгляді лінгвістичних оцінок

ai jp змінних x1 ¸ x n , що входять в логічні висловлювання, як нечітких множин на
jp

універсальних множинах X i = [ x i , x i ], i = 1, n, j = 1, m. Так, μ ai ( xi ) – функція приналежності

xi Î [ x i , xi ]

параметра

нечіткому

jp

ai =
, i 1, n=
, j 1, m,

терму

d

p 1, k j ; m j ( x1 , x 2 , ..., x n ) - залежна від n змінних вектора X = ( x1 , x 2 , ..., x n ) значення
=
результативної змінної y = d j , j = 1, m. Виходячи з цього, система нечітких логічних рівнянь
має вигляд:
11

11

11

μ d1 ( x1 , x 2 , ..., x n ) = μ a1 ( x1 ) Ù μ a2 ( x 2 ) Ù ... Ù μ an ( x n ) Ú
12

11

12

Ú μ a1 ( x1 ) Ù μ a2 ( x 2 ) Ù ... Ù μ an ( x n ) Ú ...
1k1

1k1

1k1

... Ú μ a1 ( x1 ) Ù μ a2 ( x 2 ) Ù ... Ù μ an ( x n ),
21

21

21

μ 2 ( x1 , x 2 , ..., x n ) = μ a1 ( x1 ) Ù μ a2 ( x 2 ) Ù ... Ù μ an ( x n ) Ú
22

22

22

Ú μ a1 ( x1 ) Ù μ a2 ( x 2 ) Ù ... Ù μ an ( x n ) Ú ...
... Ú μ

a12 k2

( x1 ) Ù μ a2

2 k2

( x2 ) Ù ... Ù μ an

μ d m ( x1 , x 2 , ..., x n ) = μ
m2

a1m1

2 k2

(4)

( x n ),

m1

m1

( x1 ) Ù μ a2 ( x 2 ) Ù ... Ù μ an ( x n ) Ú
m2

m2

Ú μ a1 ( x1 ) Ù μ a2 ( x 2 ) Ù ... Ù μ an ( x n ) Ú ...
mk m

... Ú μ a1

( x1 ) Ù μ a2

mk m

( x 2 ) Ù ... Ù μ an

mk m

( x n ),

де Ù - логічне АБО, Ú - логічне І.
Нечіткі логічні рівняння отримано на підставі змісту нечіткої бази знань (2) шляхом заміни лінгвістичних термів ai jp і d j на відповідні функції приналежності, а операції U і
I – на операції Ù і Ú . Компактний вигляд системи нечітких рівнянь:
d

kj

n

jp

m j ( x1 , x 2 , ..., xn ) = Ú [ Ù μ ai ( xi )], j = 1, m.

(5)

p =1 i =1

Алгоритм ідентифікації інцидентів безпеки на основі експертних знань:
1.

*

*

*

Визначення вектора значень вхідних змінних X * = ( x1 , x2 , ..., xn ).
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2.

Визначення функцій приналежності нечітких термів, бази знань і визначення зна-

чень цих функцій для вектора X * .
3.

d

*

*

*

Обчислення багатомірних функцій приналежності μ j ( x1 , x 2 , ..., x n ) для векто-

ра X * для всіх значень d j , j = 1, m результативної змінної y . При цьому логічні операції І

(Ù) і АБО (Ú) над функціями приналежності заміняються на операції min і max .
μ ( a ) Ù μ (b) = min[μ ( a ), μ (b)],
μ ( a ) Ú μ (b) = max[ μ ( a ), μ (b)]
4.

(6)

Визначення d j * , функція приналежності якого максимальна:
d

*

*

*

d

*

*

*

μ j ( x1 , x 2 , ..., x n ) = max (μ j ( x1 , x 2 , ..., x n )).

(7)

j =1, m

Це
*

X =

*
( x1 ,

і

буде
*

шуканим

розв’язком

для

вектора

значень

вхідної

змінної

*

x2 , ..., xn ).
Формування нечіткої бази знань про відомі інциденти безпеки полягає у побудові експертом в галузі захисту ІС від МА відповідних нечітких продукційних моделей інцидентів.
При визначенні правил „ЯКЩО … ТО … ІНАКШЕ” експерт оперує лінгвістичними
змінними для xi Î X , що задається елементами набору < Li , Ai , x, G , M > , де Li – назва
лінгвістичної змінної,

p

Ai – базова терм-множина лінгвістичної змінної Li , ai Î Ai ,

p = 1, li , x – область визначення нечіткої змінної Li , G – синтаксична процедура описання
процесу генерування ємнісних значень змінної в даному контексті Li , M – семантична процедура, що встановлює фізичну суть кожного значення Li , i = 1, n .
Область визначення xi змінної Li відображає значення відносної частоти реєстрації f i
події безпеки Ci . Такий підхід до опису інцидентів безпеки у базі знань відповідає сутності
процесів у СЦОП, де кореляція подій здійснюється після агрегації подій.
В якості базової терм-множини вхідних лінгвістичних змінних використовується якісна
шкала Д.А. Поспєлова:
Ai = {a1i =" ніколи" ; ai2 =" дуже рідко" ; ai3 =" рідко" ;
(8)
ai4 =" не часто, не рідко" ; ai5 =" часто"; ai6 =" дуже часто"; ai7 =" завжди"}.
З метою забезпечення максимальної швидкодії програмної реалізації алгоритму ідентифікації інциденту безпеки на основі експертних знань використовуються параметричні,
нормальні, унімодальні, трикутникові функції приналежності.
m ( xi )

xi

Рис. 2. Терм-множина вхідних лінгвістичних змінних
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Результативна лінгвістична змінна y виражає приналежність ситуації, що розглядається, до об’єму поняття „інцидент інформаційної безпеки”. Поняття інциденту визначається
множиною допустимих лінгвістичних висловлювань експертів d j Î D про інцидент за вектором X * = ( x1* , K, xi* , K , x n* ) . Оцінюється частота прийняття того чи іншого розв’язку.
Враховуючи частотний характер оцінки вибору експертами рішення d j Î D , доцільно використовувати частотну лінгвістичну шкалу (8) для формування змістовних значень змінної y ,

j = 1, m . Наприклад, d1 – „описання ситуації X * = ( x1* , K, xi* , K , x *n ) завжди свідчить про
інцидент безпеки” або d 2 – „описання ситуації X * = ( x1* , K, xi* , K , x *n ) рідко свідчить про
інцидент безпеки” і т. д.
Для формування нечіткої бази знань про деякий інцидент безпеки відбирається множина N = k1 + K + k j + K + km описів інцидентів вигляду X * = ( x1* , K, xi* , K , x *n ) , де k j –
число описів інцидентів, що відповідають поняттю інциденту d j Î D , m – число можливих
розв’язків, i = 1, n , j = 1, m . В загальному випадку k1 ¹ K ¹ k j ¹ K ¹ k m , а число відібраних
описів інцидентів N менше повного перебору всіх можливих варіантів значень змінної
X = ( x1 , K , xi , K , x n ) . Описи інцидентів і відповідні їм розв’язки формують матрицю знань
з наступним її перетворенням у нечітку базу знань.
Для програмної реалізації алгоритму ідентифікації інциденту безпеки на основі експертних знань зручно використовувати технологію реляційних баз даних.
μ11 ( x1 )

μ 11 ( x 2 )

μ 12 ( x1 )
...
μ 1k1 ( x1 )
...
μ 21 ( x1 )

μ 12 ( x 2 )
...
μ1k1 ( x 2 )
...
μ 21 ( x 2 )

μ 22 ( x1 )
...
μ 2 k2 ( x1 )
...
μ m1 ( x1 )

μ 22 ( x 2 )
...
μ 2k2 ( x 2 )
...
μ m1 ( x 2 )

μ m 2 ( x1 )
...
μ mkm ( x1 )

μ m2 ( x2 )
...
μ mkm ( x 2 )

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

μ 11 ( x n )

min

μ12 ( x n )
...
μ1k1 ( x n )
...
μ 21 ( x n )

min

μ 22 ( x n )
...
μ 2k2 ( x n )
...
μ m1 ( x n )

min

μ m2 ( xn )
...
μ mkm ( x n )

min

max

min
min
max

max

min
min
max

min

Рис. 3. Графічне представлення роботи алгоритму
Розглянемо приклад рішення задачі ідентифікації інциденту безпеки на основі експертних знань, який базується на спробі використання нової троянської вразливості у ІС. Троянська вразливість базується на функціонуванні, в інфраструктурі ІС, спеціальної програми, що
призначена для реалізації віддаленого несанкціонованого доступу до ІС.
Характерна ознака існування нової троянської вразливості – відкритий невідомий порт
в стані очікування з’єднання, а також ознаки: сканування відкритого порту троянської вразливості; приховування джерела МА. Все це покладено в основу евристичних правил, на яких
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будується нечітка продукційна модель виявлення відповідного інциденту безпеки. Під інцидентом в цьому випадку будемо розуміти встановлення факту успішного віддаленого використання нової троянської вразливості, що в подальшому є причиною порушення безпеки ІС.
Розглянемо змістовний опис інциденту:
1. Інцидентом інформаційної безпеки завжди є дійсне функціонування троянської програми в ІС, що захищається.
2. Якщо сканування здійснюється і подібна вразливість відсутня, то це рідко розцінюється, як інцидент безпеки.
3. Якщо має місце опис 2 і здійснюється маскування джерела мережної атаки, то це часто розцінюється, як інцидент безпеки.
4. Якщо має місце опис 2 без сканування, то це не часто і не рідко свідчить про інцидент безпеки.
5. За відсутності ознак згідно описів 1 – 4 дана ситуація ніколи не розцінюється як інцидент.
Для достовірного виявлення і ідентифікації інциденту розглянутого типу необхідно переконатися в наявності перерахованих ознак і шляхом виявлення взаємозв’язку подій. Вхідними параметрами задачі ідентифікації інциденту безпеки є реєстраційні дані мережного і
транспортного рівня ІС.
Для виявлення ознаки підробленої адреси джерела МА використовується відповідний
алгоритм опису взаємодії на мережному і транспортному рівні (рис. 4).

Рис. 4. Логічна схема взаємодії при використанні підробленої адреси
Відносна частота реєстрації подій, що описуються сигнатурами на підставі даного алгоритму, у вигляді лінгвістичних змінних є рецепторами дерева логічного виводу (рис. 5)
ідентифікації інциденту.

Рис. 5. Дерево логічного виводу
Дерево логічного виводу є графічним представленням системи логічних висловлювань
нечіткої бази знань. Залежності між вхідними параметрами: Z – „наявність або відсутність
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троянської вразливості в інформаційній інфраструктурі”, терм-множина: ТН – „ознак наявності
троянської уразливості немає”; ТЄ – „наявність троянської уразливості”:
Z = f Z ( a1 , a2 , a3 ) ; S – „наявність або відсутність ознак сканування троянської уразливості:
одне джерело, множина джерел”, терм-множина: Н – „ознак сканування немає”; ОД – „наявність ознак сканування, одне джерело”; РД – „наявність ознак сканування, розподілене
джерело”: S = f S ( a4 , a5 , a6 ) ; M – „наявність або відсутність ознак маскування реального
джерела мережної атаки”, терм-множина: Т – „наявність ознак маскування реального джерела мережної атаки”; МН – „ознак маскування джерела атаки немає”: M = f M ( a7 , a8 , a9 ) ;
Множина рішень D = {d1 , d 2 , d 3 , d 4 , d 5 } відображає варіанти експертної оцінки опису

ситуації X * = (a1* , a 2* , ..., a n* ) про приналежність до інциденту безпеки, де d1 – функціонування троянської програми в інформаційній інфраструктурі, що захищається, завжди є інцидентом безпеки; d 2 – розподілене сканування троянської уразливості з маскуванням джерела атаки (відсутність уразливості) часто є інцидентом безпеки; d 3 – ознаки використання
підробленої адреси без здійснення сканування і за відсутності уразливості не часто і не рідко
є інцидентом безпеки; d 4 – розподілене сканування троянської уразливості при її відсутності
рідко є інцидентом; d 5 – за відсутності ознак сканування, наявність троянської уразливості і
маскування джерела мережної атаки ситуація ніколи не розцінюється, як інцидент:
d j = f D (Z , S , M ) .
В якості базової терм-множини вхідних лінгвістичних змінних використовується якісна
частотна шкала Д.А.Поспєлова з позначеннями: Н – „ніколи”; ДР – „дуже рідко”; Р – „рідко”;
НЧР – „не часто і не рідко”; Ч – „часто”; ДЧ – „дуже часто”; З – „завжди”.
Припустимо зареєстрований деякий фіксований вектор вхідних параметрів дерева
логічного виводу: „Запит на встановлення з’єднання” – a1* = 0,51 ; „Підтвердження встановлення з’єднання з об’єктом” – a 2* = 0,1 ; „Відмова у встановленні з’єднання з об’єктом” –
a3* = 0,39 ;

„Запит на з’єднання, підтвердження або відмова у встановленні з’єднання в

складі окремої сесії з об’єктом” – a 4* = 0,15 ; „Нова адреса призначення при встановленні
сесії з об’єктом ” – a5* = 0,35 ; „Нова адреса джерела при встановленні сесії з об’єктом” –
a6* = 0,5 ; „Підтвердження або відмова у встановленні з’єднання” – a7* = 0,5 ; „Скидання
підтвердження на встановлення з’єднання. Службове повідомлення про непрацездатність
одержувача” – a8* = 0,33 , тоді проміжне значені значення дорівнюють: μ ТН (Z ) = 0 ;

μ ТЄ (Z ) = 0.1 ; μ Н (S ) = 0; μ ОД (S ) = 0.15 ; μ РД (S ) = 0; μ Т (M ) = 0,7; μ МН (M ) = 0 , а значення
терм-рішень: μ d1 (D ) = 0.1; μ d 2 (D ) = 0; μ d 3 (D ) = 0; μ d 4 (D ) = 0; μ d5 (D ) = 0.
Шуканим рішенням буде d1 = 0.1 , що відповідає опису інциденту безпеки
„функціонування троянської програми в інформаційній інфраструктурі, що захищається,
завжди є інцидентом безпеки”. Багатомірна функція приналежності логічного рівняння для
рішення d1 є найбільшою серед інших рішень d j Î D .
Алгоритм ідентифікації інциденту безпеки на основі експертних знань покладений в
основу експертної системи адміністратора безпеки. Експертна система реалізована у вигляді
програмного модуля (рис. 6) на мові програмування Borland Delphi 7 для операційних систем
Windows 2000/XP і вище. База знань організована засобами Microsoft Office Access 2003.
Навчання бази знань експертом здійснюється на етапі підготовки до експлуатації та при
регламентних роботах в процесі експлуатації. Експерт „навчає” систему з використанням
відповідного інтерфейсу програмного модуля. Він дозволяє: формувати дерево логічного виводу; визначати функцій приналежності лінгвістичних термів; розробляти (зберігати, редагу-
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вати) варіанти опису інцидентів; моделювати залежності між значеннями вхідних і результуючої змінних.
Алгоритм ідентифікації інциденту безпеки реалізований у блоках: визначення значень
вхідних змінних, фазифікації, нечіткого логічного виводу, дефазифікації, видачі результату.

Рис.6 Структурна схема програмного модуля
Розроблений програмний модуль показав високу продуктивність під час експериментних випробувань. Запропонований метод і алгоритм ідентифікації інциденту безпеки на основі експертних знань може бути використаний при розробці перспективних СЦОП.
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМ MVDS
В даній статті наведено основні економічні показники системи, капітальні витрати на упровадження
системи та знайдений мінімальний час, потрібний для повернення кошт та досягнення прибутковості системи.

Вступ. Останнім часом в світі в галузі телевізійного мовлення гостро постала проблема
пошуку нових шляхів розподілу достатньої кількості телевізійних програм, кардинально нових прогресивних технологій телевізійного мовлення [1, 2, 3, 4].
Ще донедавна ефірний розподіл вважався економічно доцільним, відносно недорогим
способом доставки загальносоюзних та республіканських програм телебачення, але з часом
погляд на нього змінився. Після розпаду Радянського союзу різке збільшення кількості державних та поява нових комерційних телевізійних програм спровокували необхідність переходу до нових способів розподілу [2, 4, 5, 6]. В останнє десятиріччя на світовій арені телевізійного мовлення з’явився безпосередній супутниковий розподіл. Цьому сприяла поява нових потужних супутників-ретрансляторів [2, 4, 6]. Аналіз доступної нам літератури показав,
що кількість досліджень у даному напрямі мінімальна, а дані, що в них містяться, неповні й
носять суперечливий характер.
Мета. Метою нашого дослідження було дати оцінку економічній ефективності запровадження системи MVDS.
Матеріали та методи дослідження. Матеріалами дослідження слугували результати
власних досліджень та дані, що отримані із сучасних наукових публікацій. Визначення та систематизацію отриманої інформації проводили з використанням методів системного підходу.
Результати дослідження та їх обговорення. При введені в дію системи MVDS необхідно насамперед ураховувати її економічну ефективність. Тому що проектована система заснована на державному прибутку за рахунок абонентської плати, де досить важливо знати
через скільки років її експлуатації вона поверне засоби, що були витрачені на її розробку її
впровадження. Тому на першому місці при проектуванні нової системи розподілу повинно
стояти завдання аналізу її економічних показників. Аналіз економічних показників містить у
собі розрахунок капітальних витрат. Капітальні витрати складаються з витрат на покупку
устаткування Цоб, витрат на будівельно-монтажні роботи Кем, транспортних і заготівельно
складських витрат Ктр і інших витрат Кдр.
Капітальні витрати розраховуються за формулою:
К = Цоб+Кем+Ктр+Кдр,

(11.1)

Інші витрати Кдр містять у собі витрати на підготовку кадрів, одержання дирекції й інші витрати. Витрати на радіотехнічне устаткування Коб складаються з вартості устаткування
Цоб, вартості монтажу й настроювання Кми, транспортних і заготівельно складських витрат
Ктр :
Коб = Цоб+Кми+Ктр

(11.2)

Транспортні і заготівельно-складські витрати Ктр беруться в розмірі 4-5 % від вартості
устаткування. При укрупнених розрахунках вартість монтажу, настроювання устаткування й
транспортних витрат визначається за формулою:
Ктм = Кмі + Ктр = Дмт * Цоб,
де Дмт = 0,25 – коефіцієнт пропорційності між витратами Кмт і ціною устаткування Цоб.
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(11.3)

Вартість устаткування при будівництві розподілу залежить від кількості ТВ програм,
що розподіляються системою. Тому що систему становлять абсолютно однакові по комплектації 4 базові станції, де капітальні витрати на устаткування можна знайти порахувавши вартість комплекту однієї базової станції й помножити на кількість базових станцій системи.
Аналогова система MVDS використовує досить дороге передавальне устаткування. Вартість многоканального передавача й антени діапазону КВЧ становить 400000 грн. Вартість
підсистеми кодування керування доступом включає вартість самих апаратури кодування
256000 грн., витрати на керування користувачами (в основному вартість абонентських декодерів) – 1000000 грн., і програмне забезпечення підсистеми кодування і керування доступом
(спеціальні комп`ютерні програми, що дозволяють на основі баз даних про абонентів системи управляти їхнім доступом до перегляду ТВ програм) – 40000. У капітальні витрати також
входить вартість ліцензії на право використання супутникових ТВ програм з метою формування пакета програм системи. Вона звичайно становить близько 20000 грн. за використання
одного каналу в рік. Тому що проектована система розподіляє пакет з 32 супутникових телевізійних програм, де загальна вартість програмного забезпечення становить 640000 грн.
Для одержання потрібної кількості супутникових програм досить використати прийом з
5-ти орбітральних позицій, тому що в деяких позиціях перебувають по декілька супутників.
Наприклад, для прийому сигналів супутникового віщання з орбітральної позиції 13 град., у
якій перебуває супутникове угрупування Hot Bird 1-5, як з позиції 36 град. (супутників Бонум-1 і Галс-2,TDF-2,Eutelsat II-F-3) можна використати всього лише одну антену.
Таблиця 1
Вартість прийомного устаткування однієї базової станції
Устаткування
SE 185 P
Comstream
NJ 25375
Ресівери
ESR
Всього

Кількість, шт
5

Ціна за одиницю, грн
Антени
828

Сума, грн

5

4320

21600

32
-

5600
-

179200
204940

4140

Таблиця 2
Капітальні витрати на створення системи
Назва витрат

1 базова ст.

Підсистема прийому супутникових програм ТВ:
Антени
Конвертори
Проф. ресівери
Підсистема кодування й керування доступом:
Апаратури кодування
Кодування користувачами
Комп’ютерні програми
Підсистема передачі пакета програм ТВ
(передавач КВЧ і антена)
Програмне забезпечення
Настроювання і монтаж
Непередбачені витрати (10%)
Всього

Вартість, тис. грн
4 базових ст.

4,140
21,600
179,200

16,56
86,4
716,8

256
1000
40
400

1024
4000
160
1600

640
475,235

640
1900,94
1014,47
11159,17

У зв’язку із цим необхідно включити до капітальних витрат, витрати на підсистему
прийому супутникових ТВ програм – вартість 5 параболічних антен і конверторів, а також
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професійних ресіверів, кількість яких відповідає кількості програм, ретрансліруємих системою. Комплектувальне устаткування підсистеми прийому супутникових програм і його вартість наведені в табл. 1. Всі ціни наведені в гривнях за курсом НБУ на 7 травня 1999 року
(3,98 грн. – 1 у.о.) Абонентська плата основне джерело доходів системи. Тому що система
призначена замінити існуюче ефірне віщання, вона має бути досить дешевою, щоб зацікавити населення. Щоб конкурувати з кабельними мережами, місячна абонентська плата повинна
дорівнювати або й бути меншою, ніж у конкурентів. Більшу роль у залученні абонентів повинна зіграти реклама. Вважається, що саме реклама, на яку витрачене більше 15 % доходу –
стає джерелом прибутку. Капітальні витрати на створення системи розподілу телевізійних
програм на базі аналогової системи MVDS наведені в табл. 2.
Орієнтовно абонентська плата має становити 15 грн. Далі будемо користуватися цією
цифрою. У завданні зазначена кількість абонентів, який потрібно охопити послугами телевізійного віщання й у яким процентному співвідношенні вони діляться на індивідуальні й колективні. Ґрунтуючись на цих даних, розрахуємо приблизні доходи від експлуатації системи.
При
цьому будемо
враховувати
динаміку
збільшення
кількості абонентів
(табл. 3, 4).
Таблиця 3
Динаміка збільшення кількості абонентів
Спосіб прийому

Підключення абонентів до кінця року, %
2-го

1-го

3-го

Індивідуальний прийом

20% (4000)

75% (15000)

10% (20000)

Колективний прийом

30% (24000)

60% (48000)

100% (80000)

28000

63000

Всього

100000

Таблиця 4
Динаміка одержання прибутку
Спосіб прийому
Індивідуальний прийом
Колективний прийом
Всього

Кількість програм системи
32
32

Прибуток на кінець року, тис. грн.
1-го
2-го
3-го
720
2700
3600
4320
8640
14400
5040
11340
18000

Висновки:
В даному фрагменті роботи нами були розраховані основні економічні показники системи, капітальні витрати на упровадження системи та знайдений мінімальний час, потрібний
для повернення кошт та досягнення прибутковості системи. За отриманими приблизними
підрахунками система розподілу телевізійних програм на базі MVDS повинна окупитися за
1,5–2 роки її експлуатації.
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БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ РІШЕНЬ
В даній статті розглядається питання доцільності використання безпроводових мереж корпоративними користувачами. Наведені конкретні переваги та можливості, які отримує корпоративний користувач від
застосування безпроводових мереж у порівнянні зі звичайними проводовими мережами.

Мережа WLAN – вид локальної обчислювальної мережі (LAN), що використовує для
зв’язку й передачі даних між вузлами високочастотні радіохвилі, а не кабельні з’єднання. Це
гнучка система передачі даних, що застосовується як розширення, або альтернатива, кабельній локальній мережі усередині одного будинку або в межах певної території.
Основне завдання, яке вирішує корпоративна безпроводова мережа – це високошвидкісний локальний доступ до мереж і даних, передача інформації між користувачами мережі в
межах території, на якій вона встановлена.
Низька вартість устаткування, висока швидкість передачі даних і гнучкість його застосування обумовлюють широке розповсюдження технології Wi-Fi (IEEE 802.11) в корпоративних мережах. Відсутність проводових підключень надає користувачам мережі свободу пересування, свободу вибору місця для роботи, дозволяє раціональніше використовувати офісний простір, дозволяє бути мобільними, не втрачаючи при цьому можливості доступу до необхідних для них мережевих послуг і даних.

Рис. 1. Безпроводова локальна мережа для великих компаній
Крім того, широке розповсюдження стандартів WLAN забезпечує можливість роботи
не тільки в її офісах і філіях, але і доступ для мобільних співробітників компанії у відрядженнях, під час подорожі або відпочинку в готелі. Та ж сама технологія використовується в
публічних хот-спотах, що встановлюються в аеропортах, готелях, конференц-центрах, ресто-
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ранах. Таким чином формується екосистема, що забезпечує захищений мобільний доступ і
дозволяє широке використання одних і тих же процедур не тільки на робочому місці, але і
під час ділових поїздок.

Рис. 2. Безпроводова локальна мережа для середніх і дрібних компаній
На базі безпроводової локальної мережі може працювати цілий ряд додатків призначених для користувача, інфраструктура безпроводових мереж є основою для подальшого впровадження призначених для користувача додатків і забезпечує підтримку таких життєво важливих для мережі сервісів, як інформаційна безпека, мережеве управління і механізми гарантії якості сервісу (QоS).
Можливості безпроводових корпоративних мереж
У безпроводових локальних мережах працюють будь-які додатки, які працюють в традиційних проводових мережах, деяка специфіка виникає лише із-за пропускної спроможності мережі і мобільності її користувачів.
1. Доступ мобільних абонентів до мереж і даних – устаткування забезпечує швидкий і
безпечний доступ до будь-якої важливої інформації користувачів мережі при знаходженні їх
в зоні її дії.
2. Передача голосу – голосові додатки можуть працювати на спеціально створених мобільних телефонах з підтримкою інтерфейсу Wi-Fi, наприклад, Cisco 7920 або Nokia E-series
або на комп’ютерах із запущеним додатком софтфона.
3. Відеоспостереження – пропускної спроможності мереж достатньо для передачі відеозображення від декількох відеокамер, обладнаних безпроводовим модулем і розташованих в
різних місцях. Відеокамери можуть бути швидко встановлені або переміщені в інше місце,
оскільки непотрібна прокладка кабелю до місця установки.
4. Автоматизований облік операцій, управління складськими запасами, активами – в зоні дії мережі можуть працювати мобільні каси, мобільні зчитувачі штрих кодів, радіоміток
RFID, дозволяючи розміщувати їх в будь-якому зручному для роботи місці.
5. Телеметричні додатки, автоматизовані системи управління – передача інформації від
різних датчиків, передача команд на виконавчі пристрої промислової автоматики.
6. Визначення місцезнаходження абонентів – можливе визначення місцезнаходження
мобільних користувачів мережі з точністю до декількох метрів.
7. Розділення загальних ресурсів мережі між мобільними абонентами, наприклад, безпроводовий друк документів на загальному принтері.
Безпроводові мережі зв’язку знаходять своє застосування в організаціях, що мають територіально рознесену, мобільну інфраструктуру, а саме:
1. Складські і логістичні комплекси;
2. Компанії оптової і роздрібної торгівлі;
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3. Державні і муніципальні структури;
4. Медичні і оздоровчі комплекси;
5. Готельна індустрія;
6. Виробничі і промислові підприємства;
7. Освітні установи.
Переваги безпроводових корпоративних мереж
1. Мобільність персоналу, можливість завжди бути на зв’язку, дотримання принципу
„anyone, anywhere, anytime”;
2. Зменшення експлуатаційних витрат, швидке додавання, переміщення і зміна прав користувачів, нових напрямів, каналів зв’язку, робочих місць;
3. Зручність – спрощується організація великих, протяжних мереж;
4. Гнучкість – можливість виконання роботи в будь-якому зручному або необхідному
місці, можливість швидко організовувати тимчасові мережі для гостей або на час проведення
заходів;
5. Легкість модернізації: у разі зміни характеру діяльності компанії, безпроводова локальна мережа може бути змінена відповідно до нових вимог;
6. Оптимізація інвестицій в IT-інфраструктуру, відсутність витрат на прокладку кабелю
до кожного користувача, простота і економічність підключення нових користувачів;
7. Збільшення продуктивності співробітників організації, ефективніше використання
робочої сили і офісного простору, можливість співробітникам знаходитися там, де вони потрібні, а не за офісним столом;
8. Доступ до необхідних послуг, інформації і даних в реальному масштабі часу, отримання інформації про стан і визначення місцезнаходження людей і об’єктів.
Сукупність цих чинників дозволяє компаніям забезпечити велику гнучкість бізнес процесів, зменшити час реакції на запити клієнтів і зміни зовнішнього середовища, мати всю необхідну для управління інформацію в реальному масштабі часу, підвищити прозорість організації, поліпшити думку клієнтів і партнерів, створити сприятливий імідж, і у результаті,
збільшити доходи і прибутковість бізнесу.
Світовий ринок безпроводових локальних мереж перебуває в бурхливому розвитку. За
оцінками фірми Aironet, до кінця 1995 року у світі функціонувало близько 330 000 безпроводових локальних мереж (в основному в США й країнах Західної Європи й Південно-Східної
Азії), і очікується, що до 2008 року їхнє число досягне 40 мільйонів. В основному ця технологія застосовується на території різних складів (38 %) і в супермаркетах (34 %), де вона дає
можливість комірникам і продавцям завжди мати доступ до централізованої бази даних в
умовах „обмеженої мобільності” (тобто при переміщеннях зі швидкістю пішохода або складського навантажувача).
Заводські застосування нараховували в 1995 році 6 %, і швидкого їхнього росту не передбачається. Однак, швидко росте кількість безпроводових локальних мереж у госпіталях (3
% в 1995 р., очікується 26 % в 2008 р.) і в університетах (3 % в 1995 р. і 13 % в 2008 р.). Запізнілий ріст застосування Radio-Ethernet'а в цих двох сферах діяльності викликаний тільки
фактором вартості устаткування; очікуваний до 2008 р. значний відсоток використання відповідає прогнозу сильного падіння цін. Слід зазначити, що на Заході Radio-Ethernet використовується переважно в корпоративних мережах, обмежених територією складу, супермаркету, заводу, госпіталю, університетського містечка. Якщо є дві або кілька рознесених територій, то будується об’єднана мережа шляхом об’єднання окремих радіо-сегментів через орендовані (у місцевої телефонної компанії) кабельні канали. Але в цілому така мережа однаково
залишається приватною корпоративною мережею.
В Україні (і в інших країнах СНД) ринок безпроводових мереж із самого початку мав
трохи інший профіль. Ті області діяльності, у яких на Заході найбільш широко застосовуються безпроводові мережі, в Україні або ще недостатньо розвинені (великі оптові склади з автоматизованим обліком, гіпермаркети), або перебувають у скрутному фінансовому стані (лікарні, університети). З іншого боку, через недостатній розвиток і недостатню надійність ка-
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бельних мереж, підприємства всіх видів діяльності, особливо ті, що мають кілька відділень,
розкиданих по місту, відчувають гостру нестачу у засобах передачі даних. Особливо гостру
потребу в них мають банки, муніципальна влада й федеральні служби. При цьому тільки самі великі банки й федеральні служби мають можливість інвестувати в будівництво власної,
повністю автономної корпоративної мережі. Невеликих або середніх за розмірами корпоративних абонентів влаштувала б можливість побудови віртуальної приватної мережі, тобто
такої послуги або набору послуг, які б надавались йому оператором зв’язку на комерційній
основі, що для нього комунікації відбувалися б так, ніби це була власна повністю автономна
мережа цього абонента. Оператор же буде впаковувати й розпаковувати дані абонента, пропускати їх різними маршрутами між вузлами своєї мережі разом з даними інших абонентів і
т.д. І все це буде непомітним, прозорим для корпоративного абонента чином.
Вважається, що безпроводові мережі небезпечні з погляду несанкціонованого доступу.
Особливо це актуально для корпоративних користувачів, так як інформація, яка передається
в таких корпоративних мережах, зазвичай, є конфіденційною і її витік може призвести до
значних матеріальних збитків. Насправді, це теж одна з поширених помилок – звичайні проводові мережі нітрохи не безпечніше. Однак безпеці безпроводових мереж варто приділяти
особливу увагу, адже Wi-Fi – це безпроводова мережа і причому з великим радіусом дії. Тому зловмисник може перехоплювати інформацію або ж атакувати вашу систему, знаходячись
на безпечній відстані. В даний час існує багато різних способів захисту. Використовуючи сучасні методи шифрування, наприклад Wpa2, і за умови правильної настройки кваліфікованими спеціалістами, Wi-Fi мережі організовуються так, що дістати доступ до них ззовні
практично неможливо, в усякому разі поки нікому це ще не вдалося, а тому можна бути упевненим в забезпеченні необхідного рівня безпеки.
Безпроводові мережі зв’язку є дуже перспективними, а тому у недалекому майбутньому
ми можемо стати свідками формування робочої групи 802.11 по створенню технології з вищою продуктивністю. Очікується, що вона займатиметься не тільки питаннями досягнення
швидкості передачі даних 100 Мбіт/с, але також докладати зусилля до того, щоб ця швидкість стала реально доступною для користувачів, тому що це саме те, що вони звикли отримувати від проводових локальних мереж. Для реалізації такої можливості необхідно буде
модифікувати фізичний рівень (PHY) і рівень MAC стандарту 802.11. На додаток до основних проблем, що стосуються ефективності використання спектра, радіуса дії і споживаної
потужності, ця група повинна також розглянути питання сумісного використання і зворотної
сумісності.
Що стосується стимулів для розвитку WLAN з продуктивністю 100 Мбіт/с, то їх два –
це еквівалентність таких мереж з проводовою Ethernet 100base-t мережею і перспективи застосування безпроводової мультимедіа-технології для домашнього використання. Перший
сприятиме створенню повністю безпроводового офісу, оскільки безпроводова технологія забезпечуватиме таку ж продуктивність, як і проводова. Другий стимулюватиметься бажанням
забезпечити передачу високоякісних аудіо- і відеосигналів у всі куточки будинку без проводів, а також підтримувати Internet-серфінг.
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АНАЛIЗ ТЕХНОЛОГIЙ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ
В статті проводиться аналіз технологій побудови локальних мереж. Дається характеристика найпоширенішим технологіям, відзначаються їx переваги i недоліки.

Локальні мережі є невід’ємною частиною будь-якої комп’ютерної мережі. Якщо ми
розглянемо структуру глобальної мережі, наприклад, Інтернет або велику корпоративну мережу, то виявимо, що практично всі інформаційні ресурси цього середовища зосереджені в
локальних мережах, а глобальна мережа є транспортом, що з’єднує численні локальні мережі.
Одним з основних призначень локальної мережі є об’єднання комп’ютерів у межах одного будинку або декількох близько розташованих будинків для надання користувачам мережі доступу до інформаційних послуг локальних серверів. Вони також є зручним засобом
групування комп’ютерів для об’єднання їх у глобальну мережу.
Технології локальних мереж пройшли великий шлях. Практично у всіх технологіях
80-х років використовувалось розподілене середовище як зручний й ефективний засіб
об’єднання комп’ютерів на фізичному рівні. Із середини 90-х у локальних мережах стали також застосовувати комутуючі версії технологій. У локальних мережах міняються не тільки
принципи використання середовища.
Швидко зростає верхня межа інформаційної швидкості LAN-протоколів. Локальні мережі стали підтримувати ієрархію швидкостей, що не поступається ієрархії швидкостей первинних мереж – від 10 Мбiт/с до 10 Гбiт/с. Це дає можливість будувати на цих технологіях
не тільки локальні мережі, але й мережі мегаполісів.
У теперішній час існує багато технологій побудови локальних мереж, серед яких можна
відзначити такі як Ethernet, Token Ring, FDDI, ARCnet, 100VG-AnyLAN, Banyan VINES. У
статті розглядається кожна з них, а також переваги при використанні.
Технологія Ethernet була розроблена в 1970 році Дослідницьким центром у ПалоАльто, що належить корпорації Xerox. В 1980 р. на його основі зявилася специфікація IEEE
802.3. Мабуть, самою характерною рисою Ethernet є метод доступу до середовища передачі SMA/CD (carrier-sense multiple access/collision detection) – множинний доступ з виявленням
несучої. Різні реалізації – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – забезпечують пропускну
здатність відповідно 10, 100 й 1000 Мбіт/с (табл. 1) [3].
Таблиця 1
Номінальна швидкість передачі інформації, Мбіт/с
Середовище передачі
Варіанти реалізації

Топологія

Ethernet
10
Вита пара, коаксіал,
оптоволокно
10 Base 2,
10 Base 5, 1
Base 5, 10
Broad 36
Шина, зірка

Fast Ethernet
100

Gigabit Ethernet
1000

Вита пара, оптоволокно
100 Base-TX,
100 Base-FX,
100 Base-T4

Вита пара, оптоволокно
1000 Base-X
1000 Base-LX
1000 Base-SX
1000 Base-CX
1000 Base-T
Зірка

Зірка

Основний недолік мереж Ethernet обумовлений методом доступу до середовища передачі: при наявності в мережі великої кількості одночасно передавальних станцій збільшується кількість колізій, а пропускна здатність мережі падає. В екстремальних випадках швидкість передачі в мережі може впасти до нуля. Але навіть у мережі, де середнє навантаження
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не перевищує максимально припустиму рекомендовану (30 – 40% від загальної смуги пропущення), швидкість передачі становить 70-80% від номінальної. Деякою мірою цей недолік
може бути усунутий застосуванням комутаторів (switch) замість концентраторів (hub). При
цьому трафік між портами, підключеними до передавального й приймаючого мережного
адаптерів, ізолюється від інших портів й адаптерів.
Досить істотною перевагою різних варіантів Ethernet є зворотна сумісність, що дозволяє використати їх спільно в одній мережі, у ряді випадків навіть не змінюючи існуючу кабельну систему [1, 3].
В 1970 році технологія Token Ring була розроблена компанією IBM, а після стала основою стандарту IEEE 802.5. Token Ring є мережею з передачею маркера. Кабельна топологія –
зірка або кільце. При цьому способі організації передачі інформації з мережі циркулює невеликий блок даних – маркер.
Оскільки для Token Ring завжди можна заздалегідь розрахувати максимальну затримку
доступу до середовища для передачі інформації, воно може застосовуватися в різних автоматизованих системах керування, що проводять обробку інформації й керування процесами в
реальному часі.
Для збереження працездатності мережі при виникненні несправностей передбачені
спеціальні алгоритми, що дозволяють у ряді випадків ізолювати несправні ділянки шляхом
автоматичної реконфігурації. Швидкість передачі, описана в IEEE 802.5, становить 4 Мбіт/с,
однак існує також реалізація 16 Мбіт/с, розроблена в результаті розвитку технології Token
Ring [2].
Attached Resourse Computing Network (ARCnet) – мережна архітектура, розроблена компанією Datapoint у середині 70-х років.
Як стандарт IEEE ARCnet прийнятий не був, але частково відповідає IEEE 802.4. Мережа з передачею маркера. Топологія – зірка або шина. Як середовище передачі ARCnet може
використати коаксіальний кабель, виту пару й оптоволоконний кабель.
Закріпити свої позиції цьому недорогому стандарту перешкодила мала швидкодію – 2,5
Мбіт/с. На початку 90-х Datapoint розробила ARCNETPLUS, зі швидкістю передачі до 20
Мбіт/с, обернено сумісний з ARCnet. Але час був втрачений – надто повільний ARCnet, а той
час мало де вижив, а в спину новому ARCNETPLUS уже дихав Fast Ethernet.
Але є місце для застосування ARCnet й у сучасній мережі. Припустима довжина коаксіального кабелю при топології „зірка” – 610 м. Це варіант для з’єднання локальних мереж у
двох поруч збудованих будинках. Проблеми дві – знайти стародавні мережні адаптери й
„прикрутити” старі драйвери до сучасної операційної системи [5].
Технологія Fiber Distributed Data Interface (FDDI) була розроблена в 1980 році комітетом ANSI. Вона була першою технологією локальних мереж, що використала як середовище
передачі оптоволоконний кабель. Причинами, що викликали її розробку, були зростаючі вимоги до пропускної здатності й надійності мереж.
Цей стандарт обмовляє передачу даних по подвійному кільцю оптоволоконного кабелю
зі швидкістю 100 Мбіт/с. При цьому мережа може охоплювати дуже великі відстані – до 100
км по периметру кільця. FDDI, також як й Token Ring, є мережею з передачею маркера. В
FDDI розділяються 2 види трафіка – синхронний й асинхронний.
Застосування двох оптоволоконних кілець дозволяє істотно підвищити надійність мережі. У звичайному режимі передача даних відбувається по основному кільцю, вторинне кільце не задіється. При виникненні несправності в основному кільці вторинне кільце поєднується з основним, знову створює замкнуте кільце. При множинних несправностях мережа
розпадається на окремі кільця.
Висока надійність, пропускна здатність і припустимі відстані, з одного боку, і висока
вартість устаткування, з іншої, обмежують область застосування FDDI з’єднанням фрагментів локальних мереж, побудованих за більш дешевими технологіями.
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Технологія, заснована на принципах FDDI, але із застосуванням як середовище передачі мідної витої пари, називається CDDI. Хоча вартість побудови мережі CDDI нижче, ніж
FDDI, втрачається дуже істотна перевага – більш припустимі відстані [3].
Технологія 100VG-AnyLAN розроблялася на початку 90-х спільно з компаніями AT&T й
HP, як альтернатива технології Fast Ethernet, для передачі даних у локальній мережі зі швидкістю 100 Мбіт/с. Улітку 1995 року одержала статус стандарта IEEE 802.12. "Any" у назві повинне означати мережі Ethernet й Token Ring, у яких може працювати 100VG-AnyLAN. Кожен
концентратор 100VG-AnyLAN може бути настроєний на підтримку кадрів 802.3 (Ethernet),
або кадрів 802.5 (Token Ring).
Специфічні нововведення 100VG-AnyLAN – це метод доступу Demand Priority і схема
квартетного кодування Quartet Coding, що використовує надлишковий код 5В/6В. Demand
Priority визначає просту систему пріоритетів – високий, застосовуваний для мультимедійних
додатків, і низький – застосовуваний для всіх інших. У результаті коефіцієнт використання
пропускної здатності мережі повинен підвищуватися.
При цьому роль арбітра при передачі трафіка виконують концентратори 100VGAnyLAN. За рахунок застосування спеціального кодування й 4-х пар кабелю, мережі 100VGAnyLAN можуть використати виту пару категорії 3. Природно, можуть використовуватися
кабелі більш високих категорій, також підтримується оптоволоконний кабель. Технологія не
одержала широкого застосування.
З погляду швидкості передачі інформації з 100VG-AnyLAN конкурує Fast Ethernet, що
при подібних швидкісних характеристиках набагато більше поєднається з іншими реалізаціями Ethernet і більш дешевий. З погляду спеціальних можливостей для передачі мультимедійного трафіка в конкуренцію вступає ATM, що до того ж має куди більші можливості масштабування – як за швидкістю, так і за покриттям території [2].
Технологія Banyan VINES розроблена компанією Banyan Virtual Network System
(VINES). Як методи доступу до середовища може використовувати загальновідомі – Ethernet,
Token Ring (і інші, застосовувані вже в WAN).
На більш високому рівні Banyan VINES використовує модифіковані протоколи XNS,
розроблені корпорацією Xerox наприкінці 1970 – початку 1980 років. До речі кажучи, XNS
послужили основою ще для дуже багатьох реалізацій протоколів, що одержали набагато більше поширення, чим властиво XNS. Протоколи високого рівня Banyan VINES досить сильно
нагадують TCP/IP, але плюс до традиційних рис TCP/IP, мають цілий ряд доповнень, покликаних поліпшити, розширити, і зробити більш зручним усе, що можна зробити таким. Крім
того, ім’я „Banyan VINES” носить мережна OC. Але ця досить цікава технологія не одержала
широкого поширення [5].
Стандарт Bluetooth розроблений групою Bluetooth SIG, що була організована за ініціативою компанії Ericsson. Стандарт також адаптований робочою групою IEEE.802.15.1 відповідно до загальної структури стандартів IEEE.802.
У технології Bluetooth використовується концепція пікомережі. Назва підкреслює невелику область покриття, від 10 до 100 м, залежно від потужності випромінювання передавача.
У пікомережу може входити до 255 пристроїв, але тільки 8 з них може в людий момент часу
бути активними й обмінюватись даними.
Один пристрій у пікомережі є головним, інші – підлеглими [1]. Робочий частотний діапазон – 2,4 ГГц. Передача в режимах „точка-точка” і „точка-група”. Швидкість передачі даних: 433,9 кбіт/с (асинхронний, симетричний канал), 723,2/57,6 кбіт/с (асинхронний, асиметричний канал), 64 кбіт/с (синхронний канал, мовний сервіс). Фізичний рівень Bluetooth будується на основі методу FHSS розширення спектра: забезпечуються переходи на 79 різних частотах в інтервалі шириною 1 МГц у ISM-діапазоні, що запобігає можливість перехоплення і
підвищує стійкість системи до перешкод.
Bluetooth цілком витісняє IR в області з’єднання периферійних пристроїв, фізичний і
канальний рівні розвиваються в рамках робочої групи IEEE 802.151 (WPAN – Wireless
Personal Area Networks). Майбутні застосування Bluetooth:
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-

„інтелектуальний” магазин (магазин інформує покупця по мобільному телефону
про поточні пропозиції або складає перелік цих пропозицій по окремих торговельних залах);
- автомат для продажу проїзних документів з підтримкою Bluetooth (здійснюється
оплата по мобільному телефоні);
- керування домашніми електроприладами за допомогою мобільного телефону.
Передбачене також підвищення бітових швидкостей, у тому числі із використанням
більш високих частот передачі, підвищення рівня взаємодії з іншими системами.
Бурхливий розвиток локальних мереж, що одержав у наші дні подальше втілення в стандарті 10 Gigabit Ethernet і технологіях побудови бездротових мереж IEEE 802.11b/a, приковує до себе все більшу увагу. Для кабельних мереж у цей час стандартом № 1 стала технологія Ethernet.
Організацій, що широко застосовують Ethernet досить багато, тому що Ethernet був і
залишається найбільш ефективною технологією по відношенню ціна/продуктивність. І хоча
в класичному виді технологія Ethernet уже давно не зустрічається, ті ідеї, які були споконвічно закладені в протоколі IEEE 802.3, одержали своє логічне продовження як у технології
Fast Ethernet, так й в Gigabit Ethernet.
Але не слід забувати такі технології, як Token Ring, ARCNET, 100VG-AnyLAN, FDDI й
Apple Talk і інші.
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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 № 230 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.
4. 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, адреса сайту http://www.viti.ntukpi.kiev.ua/nauka.php.
Електронна пошта viti@viti.edu.ua для НОВ.
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