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УДК 621.396.96
Андросова Ю.В. (Академія ВМС ім.П.С.Нахімова)
КВАЗІОПТИМАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР МОРСЬКИХ ЦІЛЕЙ,
НЕКОГЕРЕНТНИХ РЛС ОГЛЯДОВОГО ТИПУ
Запропоновано рішення щодо реалізації квазіоптимального класифікатора у некогерентних РЛС на
підставі формування адаптивної поправки в ознаковому просторе , яка характеризує кутові розміри цілей, що
дозволяє вирішувати задачу класифікації одиночних та групових морських цілей типових класів в умовах
відсутності апріорної інформації о належності одної з цілей яки підлягають класифікації до заданого класу на
відміну від оптимального класифікатора.
Предложено решение по реализации квазиоптимального классификатора в некогерентных РЛС на
основе формирования адаптивной поправки в признаковом пространстве , характеризующей угловые размеры
целей , что позволило решать задачу классификации одиночных и групповых морских целей типовых классов в
условиях отсутствия априорной информации о принадлежности одной из классифицируемых целей к
заданному классу в отличии от оптимального классификатора.
The solution of implementation quasi-optimal classifier in noncoherent pulse radar basis on formation adaptive
correction function in the characteristic area is proposed. This adaptive correction function defines angular sizes of
targets and allows, in contrast to optimal classifier, to decide the classification problem of single targets and group of
marine type class targets in conditions of absence prior information about belonging one of target to
predetermined class.
Ключові слова: квазіоптимальний класифікатор, ознаковий простір, Фрегат, Корвет, нормована
огинаюча пачки імпульсів, імітаційна модель, зони достовірної класифікації.

Задача класифікації морських цілей є актуальною [4..7], особливо у складних
метеоумовах (ніч, туман) та при використанні димових завіс, коли кораблі знаходяться на
відстанях від 20 до 45 кабельтов (3,7..8,2 км) при виконанні взаємного маневрування у групі
з метою своєчасної перебудови бойових порядків для ефективного відбиття виниклої
загрози; стеження за кораблями визначеного класу в районах інтенсивного судноплавства в
умовах нестабільності радіолокаційної інформації та виконанні інших задач.
Розроблений метод класифікації морських цілей на підставі синтезованого
узагальненого признака у некогерентних РЛС [1], який характеризує кутові розміри цілей,
має достатньо високі потенційні характеристики класифікації надводних кораблів типових
класів (Фрегат, Корвет) протягом часу спостереження від 44 до 100 секунд на відстанях до
10 км і ракурсах опромінювання от 0 до 60 градусів. Однак для реалізації оптимальної
процедури класифікації з використанням даного методу необхідні апріорні знання про
належність об’єктів, що класифікуються до різних класів при знаходженні в зоні обзору
двох цілей або про місцезнаходження одного корабля відомого класу, коли в зоні обзору
знаходиться група кораблів двох класів, які розглядаються. Крім того не є можливим
здійснювати класифікацію, коли в зоні обзору знаходиться одна ціль. Зазначене обумовлено
тим, що оптимальна процедура класифікації вимагає двоканальної обробки на підставі
інформації про дві цілі (Uc1,Uc2), які належать до різних класів та реалізується шляхом
сумісного рішення рівняння виду [1]:

(U
(U

)
)

+ ΔU - U R1 < 0 üï
ý
+ ΔU - U R 2 > 0ïþ
с2
с1

(U
(U

)
+ ΔU )Î D

с1

+ ΔU Î D1

с2

2

(1)

де (Uc1+∆U), (Uc2+∆U) – сигнали, які є пропорційними кутовим розмірам цілей відповідно
об’єктів першого класу (i=1) та другого класу (i=2), Di, – області класифікації i-того класу,
URi – значення відокремлювальної функції для цілей i-того класу, в ознаковому просторі
нормованої огинальної пачки імпульсів, відбитих від цілей класів, які розглядаються.
Для рішення задачі класифікації заданих класів в умовах відсутності апріорної
інформації о цілях необхідно привести класифікатор до одноканальної обробки, який
реалізує рівняння виду:
(Uci+∆U) - URi
0
(2)
де класифікатор буде приймати рішення на підставі прийнятої інформації про кожну ціль iтого класу згідно правил (1), при цьому якщо значення рівняння (2) від’ємне, то
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приймається рішення про наявність цілі першого класу, а якщо значення рівняння додатне,
то приймається рішення про наявність цілі другого класу.
Як видно з виразу (2) реалізація одноканальної процедури класифікації можлива в
умовах визначення функції параметра ∆U.
Для визначення функції параметру ∆U з урахуванням критерію „зваженої” відстані [3]
складемо відношення [1]:

U
(U

R1

- (U c1 + DU )

+ DU ) - U R 2
c2

=

D
D

(3)

1
2

яке забезпечує рівні відстані (пропорціональні розмірам D1 та D2) величин (Uci+∆U) від
відокремлювальної функції URi. Вирішивши рівняння (3) відносно ∆U та підставивши вирази
для Uci , URi, Uопi з [1], після перетворень отримаємо:
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Nоп1,Nоп3 – кількість імпульсів, які характеризують кутові розміри відповідно
найбільшого та найменшого корабля 1-го класу (i=1) ;
Nоп2,Nоп4 – кількість імпульсів, які характеризують кутові розміри відповідно
найбільшого та найменшого корабля 2-го класу (i=2);
j – номер пачки прийнятих сигналів на інтервалі спостереження;
Umj – максимальне значення амплітуди огинаючої в j-тої пачки прийнятих сигналів;
Uп0 – нижній рівень порогового сигналу при формуванні огинаючої пачки імпульсів;
kej – коефіцієнт експоненти j-тої пачки, який характеризує форму огинаючої;
Ncij – кількість імпульсів j-тої пачки, пропорціональна кутовому розміру цілі, яка
підлягає класифікації;
Nj – кількість імпульсів j-тої пачки.
Як видно з виразу (4) ∆U визначається параметрами, які пропорційні числу імпульсів
вхідного сигналу (Nci) та числу імпульсів опорних сигналів, що визначають границі
ознакового простору (Nоп1, Nоп2) та міжкласового розподілу (Nоп3, Nоп4) цілей, які
класифікуються , зваженими з різними ваговими коефіцієнтами (aij, U'mij) у нормованій
огинаючій прийнятої пачки імпульсів.
Параметри (Nci, Nоп1, Nоп2, Nоп3, Nоп4) як показано в [1] залежать від дальності(D),
ракурсу опромінювання цілі (φ) та співвідношення kn= (N+Nш)/(N0+Nц). Параметр kn
характеризує відношення числа імпульсів у пачці, що є випадковою величиною адитивної
6
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суміші корисної (N) і шумової (Nш) складових до числа імпульсів пропорційних ширині
діаграми спрямованості антени РЛС (N0) та кутовому розміру цілі (Nц). У загальному
випадку апріорно невідомо яка ціль присутня на вході класифікатора, тому у виразі для kn
замість Nц будемо використовувати значення Nоп1, пропорційне кутовому розміру
найбільшого корабля першого класу.
Дослідження залежності функції ∆U=f(D,φ,kn) проведено з використанням імітаційної
моделі розрахунків ∆U згідно виразу (4) та фізико-математичної моделі [1,2] формування
послідовності пачок імпульсів, відбитих від цілей класів, які розглядаються.
Моделювання проводилось у діапазоні змін дальності від 4 км до 10 км, ракурсів
опромінювання цілі від 0º до 70º, відношення kn от 0,7 до 1,1 . В якості надводних цілей
досліджувались кораблі типових класів чорноморського регіону [8] „Фрегат” (ℓ=106..123м,
b=14..16м) та „Корвет” (ℓ=56..71м, b=9..10м).
З урахуванням того, що кутові розміри цілей пропорціональні дальності та ракурсу
опромінювання, перетворимо аргументи D и φ функції ∆U до аргумент.
∆θц=(57,3/Dц)·[(ℓц1М-ℓц2Б)·cosφ+(bц1М-bц2Б)·sinφ, який характеризує різницю кутових
розмірів (∆θц) найменшого корабля класу „Фрегат” (i=1) та найбільшого корабля класу
„Корвет” (i=2).
За результатами моделювання отримані графіки (Рис.1) залежності усереднених
значень функції ∆U=f(∆θц,kn).
∆

Рисунок1. Графіки залежності ∆U від різниці кутових розмірів (∆θц) міжкласового розподілу цілей,
які класифікуються, і співвідношення kn в діапазоні змін дальності від 4 км до 10 км та ракурсів
опромінення від 0º до 70º

∆
Довірчий інтервал для отриманих значень ∆U при рівні значущості
0,1 складає від
0,003 до 0,01. Графіки залежності ∆U=f(∆θц) при kn=var описуються рівняннями виду:
2
(5)
ΔU = C 0 + C 1 × Δ θ Ц + С 2 × Δ θ Ц
з достовірністю апроксимації 0,9996..0,9998.
Графіки залежності коефіцієнтів C0 , C1, C2 від kn показані на рисунках 2 і 3

Рисунок 2. Графік залежності
коефіцієнта C0 від співвідношення kn.

Рисунок 3. Графіки залежностей
коефіцієнтів C1,C2 від співвідношення kn.
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Графіки залежності коефіцієнтів C0 ,C1,C2
від kn описуються рівняннями другого
порядку з достовірністю апроксимації 0,9997 для C1,C2 і 0,972 для C0. Підставивши
обчислені значення коефіцієнтів C0 (C00,C01,C02), C1 (C10,C11,C12), C2 (C20,C21,C22)
в (5),
отримаємо вираз для ∆U у наступному вигляді:
∆U =C00+C01·kn+C02·kn² +(C10+C11·kn+C12·kn²)·∆θц+(C20+C21·kn+C22·kn²)·∆θц² (6)
Аналіз значень ∆U, отриманих за результатами моделювання, і значень ∆U, визначених
згідно виразу (6), показав, що помилки визначення ∆U не перевищують величини 0,005 при
рівні значущості 0,05, а максимальні помилки – величини 0,008 у діапазоні змін дальності
від 4 км до 10 км, ракурсів опромінення цілі від 0º до 70º, співвідношення kn – від 0,7 до 1,1 .
Підставивши вирази для Uci , URi, з [1] в (2) з урахуванням (6) після перетворень
отримаємо вираз, який реалізує у класифікаторі одноканальну обробку та прийняття рішення
за інформацією від однієї цілі i-того класу:

{ (

é
exp - aij 1 - N оп3 j
2
×
U 'mij êêexp - aij 1 - N сij ë

{ (

)}

) }+ exp{- a (1 - N ) }ùú +
2

2

ij

2

оп 4 j

ú
û

C00+C01·knj+C02·knj² +(C10+C11·knj+C12·knj²)·∆θцj+(C20+C21·knj+C22·knj²)·∆θцj²

0

(6)

Таким чином квазіоптимальний класифікатор передбачає формування суми різницевого
сигналу, перетвореного вхідного сигналу та відокремлювальної функції.
(Uci- URi), та сформованого адаптивного значення поправки ∆U в залежності від
дальності, ракурсу опромінення, різниці міжкласових геометричних розмирів цілей, що
класифікуються та співвідношення knj= Nij/(Nо+Nоп1), і порівняння з порогом. При цьому
якщо сформоване значення сигналу в (6) від’ємне, приймається рішення про наявність цілі
першого класу (i=1), а якщо значення сформованого сигналу додатне, приймається рішення
про наявність цілі другого класу (i=2).
На основі імітаційної моделі квазіоптимального класифікатора, згідно виразу (6) та
фізико-математичної моделі [1,2] формування послідовності пачок імпульсів, відбитих від
цілей розглянутих класів, з урахуванням отриманих коефіцієнтів Cmn(m=0,1,2; n=0,1,2),
проведені дослідження характеристик класифікації надводних цілей класів „Фрегат” та
„Корвет”. При цьому розглядалась найбільш складна ситуація, в якій досліджувались
сигнали, відбиті від найбільшого корабля класу „Корвет” і найменшого корабля
класу „Фрегат”. Моделювання проводилось у діапазоні змін дальності від 4 км до 10 км,
ракурсів опромінення цілі от 0º до 70º , співвідношення kn – від 0,7 до 1,1.
За результатами статистичного моделювання були отримані графіки класифікації
об’єктів розглянутих класів (Рис.4..7), які представляють залежності усереднених
ймовірностей правильної класифікації від дальності та ракурсів опромінення при різній
кількості циклів обзору РЛС.

Рисунок 4. Графіки залежностей ймовірностей
правильної класифікації надводних кораблів
класів „Фрегат” і „Корвет” від дальності (D) та
ракурсів опромінення (φ) при Тс=44 с

Рисунок 5. Графіки залежностей ймовірностей
правильної класифікації надводних кораблів
класів „Фрегат” і „Корвет” від дальності (D) та
ракурсів опромінення (φ) при Тс=60 с
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Рисунок 6. Графіки залежностей ймовірностей
правильної класифікації надводних кораблів
класів „Фрегат” і „Корвет” від дальності (D) та
ракурсів опромінення (φ) при Тс=84 с

Рисунок 7. Графіки залежностей ймовірностей
правильної класифікації надводних кораблів
класів „Фрегат” і „Корвет” від дальності (D) та
ракурсів опромінення (φ) при Тс=100 с

Як видно з отриманих графіків (Рис.4..7), квазіоптимальний класифікатор дозволяє
проводити класифікацію окремих цілей класів „Фрегат” та „Корвет” на підставі
радіолокаційної інформації, яка характеризує їх кутові розміри на достатньо невеликих
інтервалах спостереження Tс=44..100с, при цьому ймовірності правильної класифікації
зменшились у середньому на 3%..5% у відношенні до оптимального класифікатора [1].
Зони достовірної класифікації морських цілей класів „Фрегат” і „Корвет” з ймовірністю
правильної класифікації 0,9 та 0,85 при Tс=44..100с показані на рисунках 8 и 9.

Рисунок 8. Зони достовірної класифікації по
дальності (D) і ракурсам опромінення (φ)
надводних цілей класів „Фрегат” і „Корвет”
з ймовірністю 0,9.

Рисунок 9. Зони достовірної класифікації по
дальності (D) и ракурсам опромінення (φ)
надводних цілей класів „Фрегат” і „Корвет”
з ймовірністю 0,85.

Як видно з рисунків 8 та 9, класифікація надводних цілей розглядуваних класів за час
спостереження Тс=84,100 с забезпечується до дальності 8,2..9,65 км при ракурсах
опромінення цілей від 0 до 30 град з ймовірністю 0,9, та до дальності 8,45..10 км при
ракурсах опромінення цілей від 0 до 40 град з ймовірністю 0,85, при цьому зони достовірної
класифікації зменшились у порівнянні з оптимальним класифікатором у середньому на
6%..8%.
Висновки:
1.Запропоноване рішення щодо реалізації квазіоптимального класифікатора на основі
формування адаптивної поправки (∆U) до різницевого сигналу (Uci- URi) дозволяє вирішувати
задачу класифікації окремих цілей та групових морських цілей типових класів в умовах
9
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відсутності апріорної інформації про приналежність одної з цілей, які класифікуються, до
заданого класу на відміну від оптимального класифікатора.
2. Досліджувані показники ефективності квазіоптимального класифікатора показали,
що по відношенню до потенційних характеристик оптимального класифікатора [1], зони
достовірної класифікації зменшились на 6%..8%, що дозволяє достатньо ефективно
вирішувати задачу класифікації надводних цілей класів „Фрегат” і „Корвет” з ймовірністю
правильної класифікації 0,9 на дальності до 8,2..9,65 км при ракурсах опромінення від 0º до
30º та ймовірністю правильної класифікації 0,85 на дальності до 8,45..10 км при ракурсах
опромінення від 0º до 40º за час спостереження 84..100 секунд.
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к.т.н. Бердников О.М. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
Богуш К.Ю. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
МОДЕЛЬ ПОФОНЕМНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ НА ОСНОВІ АКУСТИЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ СМУГОВОГО ВОКОДЕРУ
Пропонується метод розпізнавання мовних сигналів на основі параметрів, що виділяються смуговим
вокодером. Розглядаються результати розпізнавання мови з використанням обраної системи акустичних
параметрів.
Предлагается метод распознавания речевых сигналов на основе акустических параметров выделяемых
полосным вокодером. Рассматриваются результаты распознавания речи с использованием выбранной
системы параметров.
It purposed the method of speech signal recognition on the basis of acoustic parameters selected by band
vocoder. It considered the results of speech recognition using of selected system of parameters.
Ключові слова: фонема, розпізнавання мови, вокодер, акустичні параметри.

Повсюдне використання різноманітної електронної техніки в сучасному житті, робить
актуальним питання створення інтерфейсу взаємодії людина-машина за допомогою
природної людської мови, оскільки такий спосіб взаємодії має ряд суттєвих переваг. Основу
такого інтерфейсу складають технології розпізнавання і синтезу мови.
В той же час найбільш досконалі системи розпізнавання розроблені для англійської
мови, а використання таких систем для розпізнавання української (російської) мови
представляється скрутним [1]. Акустичні моделі та моделі граматики мови, що
використовуються в закордонних програмних продуктах, не повною мірою сумісні з
українською (російською) мовою [2] і тому програми розпізнавання мови, побудовані на
їхній основі, не дозволяють домогтися задовільної якості розпізнавання.
Актуальною задачею, тому, є розробка власних алгоритмів розпізнавання мови і
створення програмних засобів на їхній основі. Найважливішою перевагою розробки
оригінальних систем розпізнавання мови є можливість наступного поліпшення їхніх
характеристик шляхом модифікації алгоритмів, що забезпечують підвищення точності
розпізнавання, чого неможливо домогтися, створюючи „надбудови” над вже існуючими
закордонними системами мовного введення інформації.
Останнім часом особлива увага приділяється розробці і впровадженню
автоматизованих систем побудованих з використанням систем розпізнавання мови. Мовні
технології знаходять все більше розповсюдження в робототехніці, системах управління
обладнанням, засобах телекомунікацій. Відповідні додатки вже є реальністю в країнах
Європи и США. Як приклад можна привести найбільш досконалу комерційну систему
розпізнавання Dragon Naturally Speaking 10 від лідеру ринку мовних технологій компанії
Nuance Communications, що може розглядатися для рішення задачі перетворення голосової
інформації в текст, а також мовного керування Windows-додатками, але і ця система, має
суттєві недоліки [3].
Зараз також здійснюються деякі спроби розробити та запровадити подібні системи та
сервіси і в слов’яно-мовних країнах. Через зазначені причини [1, 2, 3], система диктовки
російських компаній VoiceLock та White Group „ГОРЫНЫЧ” (згодом отримала назву
„КОМБАТ”), що засновувались на ядрі американської „Dragon Dictate” мала низьку якість
розпізнавання і не отримала поширення.
Ведуться розробки і власних технологій розпізнавання мови. Компанія „Центр Речевых
Технологий” в 2008 році повідомила про завершення роботи над технологією розпізнавання
злитої російської мови на 30000 словоформ – „Руссограф”. Оригінальна російська система
розпізнавання створювалася з врахуванням фонетичних і граматичних особливостей
російської мови. Однак навіть на сьогоднішній день компанія пропонує тільки програмні
продукти, що здійснюють пофонемне розпізнавання, призначене для пошуку ключових слів
та фраз в архівах фонограм великого об’єму або в звуковому потоці реального часу, та
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моніторингу каналів аудіо інформації [4], що не можна розглядати як систему розпізнавання
злитої мови.
Ще одною значимою розробкою є система автоматичного розпізнавання російської
мови SIRIUS, створена в рамках проекту SLAV („Slavonian Languages and Artificial Voices”)
[5], направленого на розробку дикторонезалежних систем перетворення мови в текст и
тексту в мову для російської, польської та білоруської мов. В даній системі вперше
використовувалось морфемне розпізнавання, що дозволило збільшити швидкість
розпізнавання при збереженні тієї ж якості порівняно із розпізнаванням слів. По результатам
завершення проекту в 2007 році групою мовної інформатики Санкт-Петербурзького
інституту інформатики та автоматизації РАН заявлено о досягненні дикторонезалежності по
відношенню до носіїв російської мови і 90 % точності розпізнавання на словнику 2000 слів
конкретної предметної області [6, 2].
Аналіз існуючого програмного забезпечення [3] в області розпізнавання мови показав
що задача розпізнавання злитого мовлення для мов слов’янської групи ще не вирішена, тому
метою наукових досліджень визначено створення власної розширюваної системи
автоматичного розпізнавання, що має можливість розпізнавання українського та
російського мовлення.
Задачею даної статті є визначення необхідності і придатності до використання
акустичних параметрів смугового вокодеру при розпізнаванні українського та російського
мовлення, на основі аналізу результатів роботи програмної реалізації моделі пофонемного
розпізнавання мовних сигналів.
Для побудови системи автоматичного розпізнавання мови (САРМ) пропонується
наступний спосіб. Хоча принципи побудови САРМ можуть бути різними [7], компоненти
системи мають здійснювати наступні етапи обробки (рис. 1):
– виділяти акустичні параметри зі звукових сигналів, що вимовляються
(акустичний аналіз);
– визначати присутні приголосні і голосні (фонетичний аналіз);
– використовуючи просодичну інформацію (інтонацію, наголос, ритм), визначати
великі лінгвістичні структури − фрази, підпорядкованість, тип речення і т.д.
(просодичний аналіз);
– порівнювати послідовність вимовлених звуків з можливими вимовами слів
(збіг слів);
– перевіряти синтаксичну спроможність передбачуваного слова залежно від вже
визначених слів і використовувати синтаксичні обмеження для пророкування майбутніх
імовірних слів (синтаксичний аналіз);
– перевіряти свідомість передбачуваної послідовності слів (семантичний аналіз);
– пророкувати ймовірні майбутні слова на основі попередньої інформації й залежно від
виконуваної задачі (прагматичний аналіз).
На початковому етапі в САРМ здійснюється акустична обробка й фонетичний аналіз.
При цьому відбувається перетворення безперервного мовного сигналу в кінцеву множину
параметрів, які є вихідною інформацією для наступних рівнів. Проведення такого аналізу є
необхідною умовою для усунення факторів надмірності мовного сигналу й мінімізації
кількості чисельних характеристик, на основі яких виробляється оцінка відповідності
поточної ділянки сигналу еталонам, використовуваним системою.
Для рішення задачі розпізнавання сигнал спочатку рівномірно розбивається на часові
інтервали однакової довжини (вікна). Тривалість вікна повинна бути менше затрачуваної на
нормальне проголошення звуків мови і давати можливість виділяти характерні ознаки
сигналу, такі як середні значення спектра й періодичність сигналу, тому становить кілька
десятків мілісекунд. Акустичні параметри для розпізнавання отримуються як з тимчасового,
так і зі спектрального представлення мовного сигналу.
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Рис. 1. Узагальнена ієрархічна структура САРМ.

Усунення надмірності мовного сигналу пропонується забезпечувати шляхом
використання принципів, застосовуваних для сильного стиску (компресії) мовного сигналу у
вокодерних системах передачі. В якості кінцевої множини параметрів мовного сигналу
пропонується використати систему акустичних параметрів смугового вокодеру. Алгоритм
роботи вокодеру дає можливість зменшити швидкість передачі мови до 1200-2400 біт/с
шляхом представлення мовного сигналу 19 параметрами, що виділяються кожні 25 мс і
характеризують:
– форму огинаючої спектра (17 параметрів),
– частоту коливань голосових зв’язувань (період основного тону),
– вид спектра (дискретний чи суцільний) – параметр ТОН-ШУМ.
Смуговий вокодер забезпечує мінімізацію кількості чисельних характеристик мови і, у
той же час, зберігає розбірливість синтезованої на основі виділюваних параметрів мови
[8, 9], що свідчить про те, що система параметрів смугового вокодеру у достатній мірі
характеризує мовний сигнал для здійснення розпізнавання на її основі.
Перевагою розпізнавання мови на основі запропонованої системи параметрів є
принципово більша швидкість розпізнавання порівняно з існуючими системами, що можна
довести наступним.
В основі загальної теорії розпізнавання образів лежить процедура порівняння
характеристик вхідного сигналу з шаблонами, що характеризують певний клас вхідних
13
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сигналів, після чого як еквівалент вхідного сигналу обирається зразок, що мінімально
відрізняється [7]. У випадку розпізнавання мови, процес розпізнавання збігається до
порівняння параметрів поточної ділянки мовного сигналу з еталонними наборами таких
параметрів, що характеризують деякі фонетичні елементи мови.
Відповідно, швидкість розпізнавання мови залежить від тривалості ділянки аналізу,
кількості характеристик сигналу мови і кількості їх можливих значень, оскільки для
порівняння меншої їх кількості з еталонними значеннями необхідна менша кількість
арифметичних операцій (часу).
Тобто, загалом, швидкість розпізнавання залежить від швидкості передачі параметрів
сигналу мови.
Отже, розпізнавання мовного сигналу представленого з меншою швидкістю передачі
параметрів (для обраної системи параметрів вона складає 1200 біт/с) є швидшим ніж
розпізнавання мови представленої більш високими швидкостями передачі параметрів, що
використовується в існуючих системах.
Для порівняння, в деяких інших системах розпізнавання для виділення параметрів
застосовуються GSM-кодеки (13 кбіт/с), а в системі SIRIUS з сигналу мови виділяється 140
трійкових параметрів кожні 11 мс, тобто швидкість передачі параметрів сигналу мови
складає приблизно 25,5 кбіт/с.
Алгоритм виділення обраної системи параметрів описаний в [8, 9] був реалізований у
системі математичного моделювання MATLAB, оскільки дана система дозволяє здійснити
всі необхідні етапи розпізнавання мови, а саме:
– виконувати роботу зі звуковими файлами із заданою частотою дискретизації;
– здійснювати розрахунок цифрових фільтрів і фільтрацію сигналів;
– перетворювати безперервний мовний сигнал у кінцеву множину параметрів.
– здійснювати розпізнавання шляхом порівняння поточних параметрів з еталонними
наборами таких параметрів, що характеризують фонетичні елементи мови (фонеми)
– здійснювати обробку отриманих даних і виведення результатів у вигляді графіків або
текстової інформації.
При побудові САРМ спочатку була створена модель на основі розробленого алгоритму
розпізнавання мовних сигналів (рис. 2), що обмежувалася розпізнаванням тільки голосних
звуків [10].
Це з однієї сторони дозволило зменшити об’єм словника, і відповідно, складність і час
на розробку моделі, з іншого боку − спектр голосних букв найбільше сильно залежить від
диктора, отже, одержання позитивних результатів розпізнавання таких звуків від різних
джерел дозволить стверджувати що обрана система параметрів у достатній мірі характеризує
мовний сигнал для здійснення розпізнавання на її основі.
При розпізнаванні використовувалися не тільки параметри, що описують форму
огинаючої спектра мовного сигналу (17 параметрів), але й ознака ТОН-ШУМ, що дозволяє
визначити і розмежувати ділянки тональних і шумових звуків (відповідно голосні й дзвінкі
приголосні із глухими приголосними − фонетичний аналіз), тим самим зменшити кількість
можливих значень розпізнаваного звуку.
Перед порівнянням здійснювалося нормування параметрів огинаючої мовного сигналу.
Алгоритм порівняння ґрунтується на вимірі рівномірної метрики [11] між значеннями
параметрів огинаючої спектра сигналу й еталонних значень параметрів для
розпізнаваних звуків.
Як виявилося, протягом вимови звуку окремі вікна можуть виявлятись ближче до
еталонів відповідним іншим звукам, тому для більшої вірогідності результатів порівняння
використовувалося усереднення значень метрики в кожному часовому вікні.
Формування еталонів для кожного звуку мови в моделі здійснювалося шляхом
знаходження середніх значень нормованих параметрів для множини варіантів вимови від
різних джерел (окремо для дикторів із чоловічими й жіночими голосами).
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Рис. 2. Послідовність аналізу й розпізнавання сигналу.

Приклад результату розпізнавання звукового файлу із записаним у ньому вимовою всіх
шести голосних звуків у довільному порядку показаний на рис. 3 і рис. 4. Виведення
результатів розпізнавання може здійснюватися побудовою графіка часового представлення
розпізнаваного мовного сигналу різними кольорами (відтінками сірого кольору) у кожному
часовому вікні, які відповідають різним звукам мови (рис. 3), або відображенням буквених
значень розпізнаваних звуків у командному рядку MATLAB (рис. 4).
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Рис. 3. Виведення результатів розпізнавання за допомогою графіка.

У такий спосіб вдалося досягти точності розпізнавання 99% ізольованих голосних
звуків від різних джерел (3 чоловічі голоси та 2 жіночі) при використанні малої кількості
еталонів (до 20) на кожний звук мови. Для розпізнавання звуків від одного диктора можна
обмежитися значно меншою кількістю еталонів. Обсяг вибірки становив 200 проголошень.
Під час подальшої роботі над САРМ, на основі описаної моделі розпізнавання голосних
звуків була розроблена модель розпізнавання всіх звуків української і російської мов, що
дозволяє також розпізнавати слова й злиту мову обмежену деякою швидкістю вимови.
При розпізнаванні злитої мови та слів потрібне більш точне визначення тональних і
шумових ділянок сигналу, тому замість способу, що використовується смуговим вокодером
використовувався власний спосіб виділення ознаки ТОН-ШУМ, котрий враховує наступні
параметри:
– кількість збігів у визначнику основного тону (ОТ);
– енергія сигналу на виході фільтру в визначнику ОТ;
– енергія сигналу в 17-му (шумовому) каналі;
– співвідношення рівнів енергій у формантних областях.
Для отримання стабільних результатів розпізнавання слів виявилось необхідним
здійснювати сегментацію мовного сигналу на фонеми. Границі звуків визначались шляхом
знаходження відрізків сигналу на яких значення параметрів огинаючої спектру змінювались
повільно. Порівнювались відповідні значення параметрів сигналу в поточному та
попередньому часовому вікні: якщо значення відрізнялись досить сильно (значення метрики
перевищувало деяке визначене експериментально граничне значення), поточне вікно
вважалось початком іншої фонеми. На рис. 4 приведено приклад пофонемного розпізнавання
слова „рисунок”.

Рис. 4. Виведення результатів розпізнавання в командному рядку MATLAB.

На поточному етапі розробки пропонованої моделі надійність розпізнавання
експериментальної моделі залежить від чіткості й швидкості вимови диктора, а також його
голосу. Можливі помилкові розпізнавання звуків у словах.
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Для більш точного розпізнавання лексичних елементів мови необхідне використання
додаткової інформації: знань про тривалість звуків мови, для російської мови наведених у
табл. 1 [12], інформації про сегментацію сигналу мови на склади, слова й речення, а також
відомостей з бази даних існуючих слів і складів.
Таблиця 1
Часові характеристики звуків мови
Тривалість голосних звуків, с
Положення голосного в
слові
наголошених
ненаголошених
У словах
у
о
а
у
а1
а2
Серединне
0,19
0,22
0,23
0,11
0,14
0,08
э
и
ы
э
и
ы
0,2
0,18
0,19
0,08
0,1
0,1
у
о
а
у
а1
а2
0,25
0,25
0,26
0,18
Початкове й кінцеве
э
и
ы
э
и
ы
0,25
0,26
0,19
0,16
0,17
У фразах
у
о
а
у
а1
а2
Будь-яке
0,17
0,17
0,18
0,10
0,12
0,08
э
и
ы
э
и
ы
0,14
0,16
0,18
0,11
0,09
0,08
Середні значення
у
о
а
у
а1
а2
Будь-яке
0,2
0,2
0,21
0,11
0,14
0,08
э
и
ы
э
и
ы
0,18
0,19
0,19
0,12
0,11
0,11
Тривалість приголосних звуків, с
твердих
м'яких
б
д
г
бь
дь
гь
Дзвінкі
0,10
0,10
0,07
0,09
0,09
0,10
Вибухові
п
т
к
пь
ть
кь
Глухі
0,02
0,03
0,03
0,03
0,1
0,04
в
ж
з
вь
жь
зь
Дзвінкі
0,10
0,11
0,11
0,08
0,13
Фрикативні
ф
ш
с
х
фь
шь
сь
хь
Глухі
0,15
0,14
0,14
0,12
0,12
0,24
0,15
ц
ч
Африкати
0,14
0,09
м
н
мь
нь
Носові
0,09
0,09
0,09
0,10
л
ль
й
Сонорні
Бічні
0,08
0,08
0,08
ц
ч
Тремтячі
0,14
0,09
Наприклад, у розробленій моделі, якщо кількість послідовно розташованих вікон, у
яких відстань між еталоном і параметрами розпізнаваного сигналу не перевищує допустиме,
менше кількості вікон відповідної тривалості характерної для нормальної вимови звуку мови
Шумні

Приголосні
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зазначених у табл. 1, то ділянка сигналу вважається нерозпізнаною або приймається рішення
про інший звук.
Кращих результатів передбачається домогтися шляхом удосконалення алгоритму
розпізнавання, що міг би здійснювати аналіз отриманих даних на більш високих рівнях
обробки ієрархічної моделі САРМ.
Отримані результати засвідчують придатність використання запропонованої системи
параметрів при розпізнаванні української і російської мов, оскільки на практиці вдалося
здійснити надійне розпізнавання всіх звуків мов, крім деяких вибухових приголосних, а
також слів.
Це пов’язано з тим, що утворення таких звуків не відповідає моделі утворення мови з
незалежним джерелом збудження, що використовується в смуговому вокодері [9], параметри
якого використовуються для розпізнавання.
Параметри мовних сигналів на ділянках з такими звуками є нестабільними.
Розпізнавання таких звуків передбачається можливим здійснити в складах або в словах.
Подальшим напрямком наукових досліджень є реалізація більш високих рівнів
обробки, що підвищить якість розпізнавання і дозволить використовувати систему в
найбільш актуальних сферах, наприклад у програмах для перетворення мови в текст і
системах штучного інтелекту.
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УДК 355.014+623+537.531
к.т.н. Воробйов О.М. (НУОУ)
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ АДЕКВАТНОСТІ ГРАТЧАСТИХ
МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
Дослідження проблем захисту об’єктів від зброї електромагнітного імпульсу здійснюється за
допомогою фізичної і математичної моделей. Перевірка їх адекватності, а саме моделей зміни технічного
стану і відтворення захисту радіоелектронних засобів зразків озброєння та військової техніки, що створені на
основі гратчастого моделювання пропонується здійснити за допомогою методу інтегральних рівнянь
електричних і магнітних полів. Доводиться правомірність використання гратчастих моделей для
моделювання суцільних поверхонь зразків техніки на прикладі літальних апаратів і відповідність цих моделей
принципам теорії розсіювання електромагнітних хвиль.
Исследование проблем защиты объектов от оружия электромагнитного импульса осуществляется с
помощью физической и математической моделей. Проверка их адекватности, а именно моделей изменения
технического состояния и воссоздания защиты радиоэлектронных средств образцов вооружения и военной
техники, что созданные на основе решетчатого моделирования предлагается осуществить с помощью
метода интегральных уравнений электрических и магнитных полей. Приходится правомерность
использования решетчатых моделей для моделирования сплошных поверхностей образцов техники на примере
летательных
аппаратов
и
соответствие
этих
моделей
принципам
теории
рассеивания
электромагнитных волн.
Research of objects defence problems from the weapon of electromagnetic impulse is carried out by physical and
mathematical models. Verification of their adequacy, namely models of change of the technical state and recreation of
armament and military technique standards radio electronic facilities defence, that created on the basis of the latticed
design it is suggested to carry out by the method of integral equalizations of the electric and magnetic fields. There is
legitimacy of the use of the latticed models for the design of technique standards continuous surfaces on the example of
hertzian waves dispersion theory these models principles aircrafts and accordance .
Ключові слова: гратчасті моделі електродинаміки, метод інтегральних рівнянь.

Проблема створення ефективного захисту радіоелектронних засобів (РЕЗ) зразків
озброєння і військової техніки (ОВТ) від уражаючого впливу електромагнітного імпульсу
(ЕМІ), у зв’язку з високими темпами розробки цих видів зброї, набувають все більш
актуального значення [1–5]. Дослідження цієї проблеми необхідно провести за допомогою
фізичних та математичних моделей. Виникає питання визначення шляхів перевірки
адекватності (ступеню достовірності) цих моделей реальному процесу, а саме дії потужного,
короткочасного імпульсного електромагнітного випромінювання (ЕМВ) на РЕЗ зразків ОВТ.
В роботах [6, 7] пропонуються шляхи створення електродинамічних (фізичних) моделей
зміни технічного стану і відтворення захисту РЕЗ. Математична інтерпретація, основні
обчислення (математична модель) приведені в роботах [8, 9]. Суцільна поверхня зразків ОВТ
моделюється гратчастими конструкціями. Однак в цих та інших роботах відсутній порядок
перевірки адекватності цих моделей. Для цього можуть бути наступні способи:
співвідношення взаємності; закон збереження енергії; перевірка збіжності; зіставлення
результатів для різних базових функцій, порівняння результатів, що отримані іншими
методами; перевірка задовольняння граничним умовам; порівняння з результатами
експерименту.
Тому метою статті буде визначення і обґрунтування найбільш доцільних рівнянь і
виразів для перевірки адекватності гратчастих моделей електродинаміки. Для цього
необхідно порівняти результати експериментальних досліджень розсіювання ЕМВ
гратчастою моделлю трьохмірного тіла з аналітичними.
Вперше гратчаста модель трьохмірного тіла була використана Річмондом [10], який
розглядав моделі як для плоскої, так і для викривленої поверхонь. Результати розрахунку
перетину розсіяння на гратчастих моделях сфери (форма літального апарату) порівнювались
з експериментальними результатами Було підтверджено правомірність використання
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гратчастих моделей для цих тіл.
Проведемо розрахунки електромагнітного поля за допомогою інтегральних рівнянь. Так
просторове-частотне представлення електричного поля має наступний вигляд:
r
T ì
r
T æ
ö
ü
Е( x ) = TE(ix ) +
ç - iwmJ sj - K s grad ¢j + s grad ¢j ÷ds¢
í- iwmJ j - K ´ grad ¢j + grad ¢j ýdv¢ +
ò
ò
4p V î
e
4p S è
e
þ
ø
де E – вектор напруженості електричного поля;
K – щільність магнітного струму;
V – об’єм яким обмежене електромагнітне поле;
S – площина поверхні, якою обмежене електромагнітне поле;
j – кут випромінювання електромагнітного поля від джерела на поверхню об’єкта;
Т – позначення інтегралу по замкнутій поверхні S ;
r – щільність електричного заряду;
e – електрична проникливість.

H (x)

Інтегральні рівняння магнітного поля мають наступний вигляд:
m
ö
ü
T ì
m
T æ
çç - iweK s j - J s grad ¢j + s grad ¢j ÷÷ds ¢
= TH (ix ) +
í- iweKj - J ´ grad ¢j + grad ¢j ýdv¢ +
ò
ò
4p V î
m
4p S è
m
þ
ø

де H – вектор напруженості магнітного поля;
J – щільність електричного струму;
m – щільність магнітного заряду;
m – магнітна проникливість [10,11].
В просторово-часовому представленні для електричного поля :
ìï ¶

é 1
1 ¶ù
x - x¢ üï
+ê
+
dv ¢ úK ´
2 ý
x - x¢ ïþ
V î
ë
û x - x¢
ëê x - x ¢ c ¶t ûú
é 1
1
1 ¶ ù r s x - x¢ é 1
1 ¶ù
T ìï ¶
x - x ¢ üï
¢
(
,
)
+
+
+
´
J
x
K
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m
t
ê
ê
ú
ú
í
s
s
2ý
4p òS ï ¶t
x - x ¢ êë x - x¢ c ¶t úû e x - x¢ 2 êë x - x¢ c ¶t úû
x - x ¢ ïþ
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E ( x, t ) = TE i ( x, t ) -

T
4p

1

é

1 ¶ ù r x - x¢

1

ò íïm ¶t J ( x¢, t ) x - x¢ - êê x - x¢ + c ¶t úú e

2

де x і x ¢ – радіуси-вектори точки спостереження і джерела.
Інтегральне представлення магнітного поля наступне:
é 1
1
1 ¶ ù m x - x¢ é 1
1 ¶ù
T ìï
x - x¢ üï
¶
+
+
´
+
+ê
H (x, t ) = THi (x, t ) - ò í- e K(x¢, t )
J
dv¢ +
ê
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ú
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þ
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У всіх формулах
J s = nˆ ¢ ´ H ( x ¢), r s = e nˆ ¢ × E ( x ¢), K s = - nˆ ¢ ´ E ( x ¢), m s = m nˆ ¢ × H ( x ¢) [10].
На рис. 1 двохпозиційний перетин розсіяння на гратчастій моделі конус-сфера з кутом
при вершині 30° порівнюється з відповідними даними, отриманими для структури з
суцільною поверхнею методом інтегральних рівнянь магнітного поля. Криві розрізняються
не більше ніж на 2 дБ. Найбільша відмінність спостерігається в значеннях кутів, що
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відповідають локальним мінімумам. Таке зрушення по куту пов'язане з вказаним вище
зрушенням по частоті, оскільки кут мінімального перетину розсіяння змінюється з частотою.
Двохпозиційний перетин розсіювання на конусі-сфері при аксіальному падінні хвилі з боку
вершини конуса обчислене за допомогою гратчастої моделі на основі методу інтегральних
рівнянь магнітного поля. Результати були отримані у зв’язку з дослідженням можливості
чисельного розрахунку характеристик антен, розташованих на цьому вертольоті.

Рис. 1. Порівняння експериментальних і розрахункових діаграм двопозиційного розсіювання на
гратчастій моделі вертольоту
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - діаграма експериментальних досліджень;
- діаграма аналітичних розрахунків.

На рис. 2 для цих антен приведений приклад порівняння експериментальної діаграми,
отриманої на моделі в 1/5 натуральної величини, і результатів чисельного розрахунку. Між
чисельним розрахунком антени і розсіювача немає іншої суттєвої різниці, окрім виду
джерела. У обох випадках використовується одна і та ж матриця провідності.

Рис. 2. Порівняння виміряної діаграми напрямку антени на вертольоті з результатами
чисельного розрахунку за допомогою інтегральних рівнянь електромагнітного поля для тонких
провідників
• • • • • • • • - діаграма експериментальних досліджень;
- діаграма аналітичних розрахунків.

Доречно зіставити ефективність такого підходу і методу інтегральних рівнянь
магнітного поля для тривимірних поверхонь. Для гратчастої моделі зазвичай потрібне більше
число вузлів струму, чим для тіла з суцільною поверхнею. Наприклад, для отримання досить
точних результатів за допомогою методу інтегральних рівнянь магнітного поля в більшості
випадків застосована сітка із стороною осередку порядку 0,2λ. Метод же гратчастого
моделювання для досягнення тієї ж точності вимагає, щоб відстані між проводами були від
0,05λ до 0,1λ. Тому для досягнення точності, порівнянної з отримуваною при вирішенні
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інтегральних рівнянь магнітного поля для суцільної поверхні, число вузлів струму має бути
більше в 1/2(0,2/0,1)2-1/2(0,2/0,5)2 разів.
Це обумовлено двома основними відмінностями між обома видами інтегральних
рівнянь. По-перше, ядро інтегральних рівнянь електричного поля для тонких провідників
включає другі похідні функцій Гріна для вільного простору, тоді як ядро інтегральних
рівнянь магнітного поля містить лише перші похідні. Тому інтегральні рівняння
електричного поля чутливіші до розподілу струмів і, відповідно, вимагають частіше
розташованих вузлових точок для адекватного його опису. По-друге, власний член виходить
в інтегральних рівняннях електричного поля аналітично шляхом граничного переходу.
Таким чином перевірка адекватності моделей зміни технічного стану і відтворення
захисту РЕЗ зразків ОВТ, що засновані на методах гратчастого моделювання пропонується
здійснити за допомогою інтегральних рівнянь електричних і магнітних полів. В цьому
полягає наукова новизна статті. Доведена правомірність використання гратчастих моделей
для моделювання суцільних поверхонь зразків техніки на прикладі літальних апаратів і
відповідність цих моделей принципам теорії розсіювання електромагнітних хвиль. В
подальшому на основі наукової гіпотези захисту і визначеного алгоритму розрахунку енергії
стоїть завдання побудови фізичних і математичних моделей взаємодії об’єкта з засобом
ураження на енергетичному рівні через наведення ЕМВ для визначення принципових
закономірностей зміни і управління енергетичним станом об’єктів (зразків ОВТ).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОМИЛОК ПРОГНОЗУ ВИХІДНИХ ДАНИХ НА
ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ МЕРЕЖ ДОСТУПУ
Приведена оцінка впливу варіацій параметрів, які прогнозуються при плануванні телекомунікаційних
мереж. Для отримання цих результатів розроблене відповідне програмне забезпечення. Надано також
результати дослідження впливу варіацій параметрів мереж на характеристики мереж доступу, які
проектуються. На практиці, розроблене програмне забезпечення допомагає при проектуванні мережі доступу
визначити варіанти розташування вузлів доступу, кількість та розташування територій, що обслуговуються
цими вузлами, обчислити вартість майбутньої мережі.
Предоставлены результаты исследования влияния вариации прогнозируемых параметров сетей на
характеристики проектируемых сетей доступа. Для получения этих результатов разработано программное
обеспечение, позволяющее определить варианты количества, емкости и мест расположения узлов доступа, а
также вычислить стоимость будущей сети.
The assessment of the impact of parameter variations, which are projected in the planning of telecommunication
networks. To obtain these results, specially designed software. Provided the results of studies of the effect of parameter
variations on the characteristics of the designed network access networks. In practice, the developed software is
helping in the design of the access network to identify options for the location of access nodes, the number and location
of areas serviced by these nodes, calculate the cost of future network.
Ключові слова: мережа доступу, прогноз вихідних даних.

Вступ. Численні дослідження, присвячені плануванню мереж, до теперішнього часу
були зосереджені на методології, і, як правило, не розглядали чутливості характеристик
мережі до зміни вихідних параметрів. Вивчення впливу варіації вихідних параметрів на
результати мережного планування є одним з основних завдань проектувальника. Ця задача
пов’язана з тим, що проектування і оптимізація телекомунікаційних мереж (ТМ) ґрунтуються
на деяких прогнозованих даних, які характеризуються певною неточністю. До них належать,
наприклад, географічний розподіл користувачів, і питоме навантаження, що є типовими
вихідними даними. Оптимальна мережна структура, а відповідно і її вартість, буде
змінюватися залежно від варіації прогнозованих параметрів. Вартісні параметри обладнання,
що також є вихідними даними, міняються відповідно до технологічних нововведень. Тому
дослідження питання, яким чином варіації вихідних даних впливають на конфігурацію
мережі, є досить важливим. При мережному плануванні, обов’язково слід визначити
тривалість і варіативність наслідків рішень, прийнятих при проектуванні конкретної мережі.
Термін „мережне планування” зазвичай використовується в широкому змісті; у цій роботі
обмежимося лише дослідженням чутливості результатів проектування до зміни значень
вихідних параметрів.
Дослідження, результати якого наведено в даній роботі, виконано для перспективних
мереж доступу (МД). Проектування МД в даний час набуло особливої актуальності, оскільки
саме МД є тим сегментом ТМ, що гальмує впровадження широкосмугових високоякісних
послуг, за рахунок яких оператор може мати значний дохід. Крім того, модернізація
абонентських ліній і створення на їх базі перспективних МД є третім етапом перетворення
ТМ, першими двома етапами якого є заміна аналогових систем передачі та аналогових вузлів
комутації на цифрові. Перший і другий етапи модернізації ТМ здійснюються все більш
високими темпами, а зараз прийшов час третього завершального етапу, який безпосередньо
пов’язаний з темою даної статті. Структура перспективних мереж доступу визначена в ряді
рекомендацій МСЕ, зокрема в рек. G 902, та докладно розглянута у [1]. В даній роботі
районом обслуговування (РО) будимо вважати територію, яку обслуговує один вузол
надання послуг (ВНП), а підрайоном підключення (ПРП) – територія, що обслуговується
одним вузлом доступу (ВД). ПРП являє собою частину РО.
Для створення МД недостатньо лише модернізувати абонентську телефонну мережу,
набагато ефективніше створити нову МД, єдину для підключення до всіх базових мереж, як
існуючих, так і тих, які можуть виникнути в майбутньому. Така мережа повинна забезпечити
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пропускну спроможність достатню для одночасного надання всіх послуг, які можуть бути
запитані і сплачені користувачем, і забезпечити якість і надійність, що відповідає вимогам не
тільки всіх існуючих послуг, але і тих які ще можуть з’явитися.
Постановка задачі. Представлена робота, спрямована на оцінку чутливості
характеристик МД на варіації прогнозованих вхідних параметрів та аналіз впливу цих
варіацій на технічні та вартісні характеристики мережі. При цьому визначаються саме ті
параметри, варіації яких найбільш суттєво позначаються на характеристиках МД, що
проектується. Робота тісно пов’язана з реальними проблемами галузі зв’язку і основними
напрямками розвитку телекомунікацій України, які визначені в основних діючих
нормативних документах. Метою роботи є підвищення точності проектування мереж
доступу за рахунок оцінки чутливості характеристик мережі на варіації прогнозованих
параметрів та визначення тих параметрів, які найбільш критичні при проектуванні
цих мереж.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд задач, серед яких:
1. Вибір параметрів, що впливають на створення МД та визначення діапазонів значень;
2. Розподіл параметрів на групи: вихідні для проектування і залежні від вихідних;
3. Побудова математичної моделі МД на підставі обраних параметрів;
4. Побудова алгоритму функціонування моделі і методики дослідження впливу
обраних параметрів на характеристики модельованої МД;
5. Розробка програмного продукту, що реалізує модель досліджуваної МД;
6. Імітаційне та статистичне моделювання процесу створення МД;
7. Оцінка чутливості характеристик МД на варіації прогнозованих параметрів шляхом
моделювання та визначення параметрів, які найбільш критичні при проектуванні цих мереж;
8. Аналіз отриманих результатів.
Перші дві задачі вже вирішено автором. Їх результати докладено на МНТК, матеріали
яких опубліковано [2, 3]. В даній роботі наведено результати подальших досліджень.
Проектування мережі передбачає попередній опис структури мережі і розрахунки
необхідної кількості устаткування кожного типу, для забезпечення необхідної якості
обслуговування. Дослідження впливу варіацій вихідних параметрів на результати
проектування мережі проводились у роботі [4], де було запропоновано модель для
проектування та оптимізації телекомунікаційної мережі та алгоритм виявлення впливу
варіації вхідних параметрів, що прогнозуються, на характеристики мережі.
Модель дослідження. Загальні оцінки для транспортного та локального сегментів МД
можна зробити на основі моделі, яка повинна відповідати характерним властивостям мережі
і будуватися в такому вигляді, щоб можна було скласти визначальні рівняння. При цьому
особливе значення має кількість необхідних шляхів передачі, віднесених до площі території,
названі щільністю ліній. Модель передбачає два варіанта з прямокутними та секторними РО.
Метод розрахунку характеристик МД розроблений на основі принципів розрахунку
телефонних мереж запропонованих німецькими вченими в роботах [5 – 8]. Методи,
запропоновані в цих роботах, піддалися переробці і корекції у зв’язку з суттєвими
відмінностями структур абонентських телефонних мереж і МД. Формули, запропоновані в
цій статті, адаптовані до структури МД, що відрізняється наявністю вузлів доступу, появою
двох сегментів ліній доступу (ЛД): транспортного і локального, та зміною функцій ЛД в
порівнянні з функціями абонентських ліній телефонних мереж. Ці відмінності докладно
проаналізовано в [9].
Модель прямокутної території МД (рис. 1) характеризується: ортогональною
прокладкою трас кабелю транспортного сегмента доступу; прямокутними РО і однорідною
щільністю ЛД. Ця модель ураховує старі способи забудови у великих містах і відрізняється
порівняно простими обчисленнями. Модель секторної території МД, що характеризується
радіальною прокладкою трас кабелю транспортного сегмента доступу; трапецоїдальними
формами РО, має більш складні обчислення та буде розглянута у наступній роботі.
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При створенні мережі доступу з прямокутною прокладкою вулиць, а відповідно, і трас
кабелю транспортного сегмента доступу, поділ на РО починається з вибору в якості головної
траси вже наявної або наміченої для цієї мети перспективи доріг. Територія МД поділяється
на ділянки за принципом середньої щільності ліній доступу. Після цього визначаються
оптимальні розміри РО для кожного сегмента, відповідно до щільності ліній, зазначеної в
плані розподілу користувачів (джерел і приймачів).
ВД

l2

ПРП
ЛС

l1

ТС

L2
ВНП

L1

Рис. 1. Модель прямокутної території МД

Середня щільність ліній на території, що обслуговується мережею доступу
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де Nij -кількість джерел і приймачів інформації у квадраті kВДij.
Необхідна кількість ПРП на території обслуговування МД:
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де: cВД - початкова вартість вузла доступу; lСТД – середня довжина транспортного сегмента
однієї лінії доступу; β – коефіцієнт, що враховує залежність вартості кабелю від його
пропускної спроможності; d0, d1 – коефіцієнти для визначення довжини кабелю по довжині
трас; δ – міра відхилення місця розташування ВД від центра РО; L1, L2 – розміри території
РО; ε – середня пропускна спроможність кабелю локального сегмента ЛД на кожен ВД; cПТК –
вартість одиниці довжини прокладання траси кабелю; cк – вартість одиниці довжини кабелю;
q – пропускна спроможність кабелю транспортного сегмента ЛД.
Схема-алгоритм та програмна реалізація моделі. На основі запропонованої
математичної моделі розроблено алгоритм автоматизованого розрахунку характеристик МД.
Узагальнена схема-алгоритм роботи однієї з процедур зображена на рисунку 2.
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Рис. 2. Узагальнена схема-алгоритм роботи однієї з процедур аналізу мережі
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Для здійснення аналізу впливу варіацій параметрів мережі на її характеристики
розроблене програмне забезпечення, котре реалізує модель мережі доступу. Програма
дозволяє завантажити карту розподілу абонентів на місцевості із зовнішнього файла та
змінювати параметри мережі для здійснення подальшого аналізу. Для опису функціонування
програми наведено декілька прикладів. Головне вікно програми із демонстрацією можливої
карти розподілу зображено на рисунку 3.

Рис. 3. Карта розподілу абонентів

Перша вкладка відображає карту розподілу абонентів на місцевості. Територія, яка
обслуговується МД, розподіляється на квадрати зі стороною 100 м. На карті такий квадрат
зображений клітинкою з кількістю абонентів у ньому. Для наочності, клітинки з великою
кількістю абонентів мають темніше забарвлення, з меншою – світліше. Жирна вертикальна
лінія показує транспортний сегмент, чорна клітинка ВНП. Горизонтальні та вертикальні лінії
показують межі ПРП. Якщо змінювати регулятори щільності абонентів та ємності вузлів
доступу, на карті в режимі реального часу оновлюватимуться межі ПРП та показники
щільності кожного квадрата на місцевості. Також разом з картою оновлюються дані у області
статистики справа вгорі вікна.
Область статистики відображає такі параметри мережі: кількість абонентів, кількість
районів, середню щільність абонентів на квадрат, довжину транспортного сегмента (ТС),
загальну довжину локальних сегментів (ЛС) з урахуванням розташування вузлів доступу та
їх кількості, ширину та кількість РО, кількість ПРП, загальну вартість мережі та витрати на
одного абонента. Як вже було сказано вище, дані області статистики оновлюються в режимі
реального часу під час зміни регуляторів щільності абонентів та ємності ВД, а також при
зміні вартості елементів мережі ТС, ЛС, ВД.
На рисунку 4 представлено графік залежності вартості мережі від кількості абонентів.
Розрахунок виконано з урахуванням заданих вартостей елементів мережі, які відображено у
правій частині вікна для карти місцевості, завантаженої у програму. Червона лінія ілюструє
ідеальний результат. Трикутниками зображені межі вартості мережі при коливанні вартості її
елементів (ТС, ЛС, ВД) на 20 % у сторони збільшення та зменшення. Ця вкладка дає змогу
експериментальним шляхом дослідити залежність вартості мережі від вартості її елементів
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та від кількості абонентів у даній мережі. Також в програмі передбачено відображення
графіка залежності витрат на одного абонента мережі від їх кількості та графіка залежності
вартості мережі від ємності ВД. Під час зміни вартостей елементів мережі графіки
оновлюються в режимі реального часу. Регулятори щільності абонентів та ємності ВД не
впливають на графіки, оскільки діапазони цих характеристик автоматично використовуються
для побудови графіків.

Рис. 4. Залежність вартості мережі від кількості елементів

Вкладка „Вартість мережі (зміна вартості елементів)” (Рис. 5) відображає графік
залежності вартості мережі від коливання вартості елементів мережі. Розрахунок ведеться з
урахуванням заданих вартостей елементів мережі, щільності її абонентів та ємності ВД. Під
час зміни вартостей елементів мережі, щільності її абонентів та ємності ВД графік
оновлюється в режимі реального часу.

Рис. 5. Залежність вартості мережі від зміни вартості її елементів
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Також незалежно від графіків під час зміни параметрів мережі можна спостерігати
зміни її характеристик у області статистики, наприклад, сумарну довжину локального
сегмента, середню щільність абонентів, кількість ПРП тощо.
Висновки
За допомогою розробленого програмного продукту виконані дослідження впливу
помилок прогнозу вихідних даних на процес планування мереж доступу. У результаті
аналізу виявлено:
– вартість мережі з ростом помилки прогнозу кількості вимог на підключення нових
користувачів збільшується лінійно;
– помилки прогнозу географічного розподілу вимог на підключення нових
користувачів, при збереженні загального прогнозу росту ємності мережі приводять до
збільшення загальної вартості мережі до 20 %;
– коливання вартісних параметрів обладнання вузлів доступу приводять до зміни числа
ВК в декілька разів або до збільшення загальної вартості мережі до 16 %;
– мінімальна зміна розташування вузлів комутації приводить до збільшення вартості
мережі приблизно на 8%.
Таким чином виявлено, що для мереж доступу критичними є параметри кількості,
поверхневої щільності та розміщення користувачів, однак оптимальна за вартістю
конфігурація мережі малочутлива до коливань навантаження. При оптимізації розташування
вузлів доступу і меж їх обслуговування найбільш важливою виявилася вартість
їх обладнання.
Розроблене програмне забезпечення допомагає при проектуванні мережі доступу
дослідити можливі варіанти розташування вузлів доступу, кількість та розташування
підрайонів підключення, обчислити вартість майбутньої мережі та дослідити зміни цих
показників, якщо будуть змінюватимуться такі параметри, як вартість транспортного
сегмента, локального сегмента, вузлів доступу, загальна щільність абонентів, щільність
абонентів у певному місці на території, де планується мережа, ємність вузлів доступу, тощо.
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ТА ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДОВІЛЬНОГО ТИПУ
У роботі виконано аналіз існуючих засобів захисту даних, обрані необхідні методи для реалізації
системи захисту і приховування інформації.
В работе выполнен анализ существующих средств защиты данных, выбраны необходимые методы для
реализации системы защиты и сокрытия информации.
In the analysis of existing data protection by selecting the appropriate methods for implementing the system of
protection and concealment.
Ключові слова: захист і приховування інформації, шифрування, стеганографія.

Вступ
Запропонована Вашій увазі система захисту і приховування інформації „Стелс” є
логічним продовженням розробленої раніше системи захисту програмного забезпечення
„СЕЙФ” [1]. У роботі [1] розглянуто створення системи, що уніфікує вирішення задачі
захисту програмного забезпечення (ПЗ) і наділення його такими якостями, як заборона
доступу до програми, минаючи систему захисту; механізм реєстрації; перевірка факту
реєстрації; надійне зберігання інформації про користувача і стійкість до найбільш
поширених методів „злому” програм.
Комплексне вирішення перелічених та інших задач забезпечує багатофункціональна
система захисту програмного забезпечення „СЕЙФ”, принцип роботи якої подібний з
функціями сейфа. У процесі розробки та впровадження системи „СЕЙФ” з’явилась
необхідність вирішення супутньої задачі – захисту даних різного типу, що зберігаються на
комп’ютері користувача від доступу сторонніх осіб.
Актуальність цієї задачі обумовлена існуванням в наш час великої кількості
різноманітних інформаційних ресурсів, таких, як бази даних, електронні таблиці, електронні
документи тощо. Такі ресурси можуть представляти комерційну чи особисту таємницю, або
через будь-які інші причини не повинні бути доступні стороннім особам.
Крім того, у розробників ПЗ часто виникає необхідність зробити службові дані своєї
програми, недоступними для сторонніх осіб і програм. До таких службових даних
відносяться, наприклад, списки паролів, запису журналу подій тощо.
Проблема захисту інформації не нова, внаслідок чого систем, що шифрують
інформацію, існує досить багато. Але у більшості з них є істотний недолік: інформацію
неважко знайти і визначити, що вона зашифрована. А якщо інформація зашифрована, на то
мають бути причини, тобто інформація секретна і нею варто поцікавитися. Криптоаналіз
практично завжди дозволяє за кінцевий час розкрити зміст зашифрованої інформації, а іноді і
створити програму-розшифровувач будь-якої інформації, захищеної за допомогою
зламаної системи.
Набагато складніше розкрити зміст захищеної інформації, якщо невідомий, сам факт її
існування. Систем що дозволяють приховувати інформацію набагато менше, і вони, як
правило, вузькоспеціалізовані, наприклад, призначені для приховування тексту в зображенні
чи звукових файлах. У зв’язку з чим, виникла задача створити систему, що дозволяла б
приховувати сам факт існування інформації на комп’ютері користувача, і, якщо інформація
все-таки буде виявлена, перешкодити установленню її змісту.
Постановка задачі й аналіз методів її вирішення
Метою роботи є створення системи, яка б дозволяла приховувати сам факт існування
певної інформації на комп’ютері користувача та перешкоджала б виявленню сенсу цієї
інформації, якщо вона все ж таки буде знайдена.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
– розробити і реалізувати алгоритм приховування інформації;
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– забезпечити шифрування інформації, яка захищається;
– забезпечити стійкість системи до найбільш розповсюджених методів злому програм;
– забезпечити багатокористувацький режим з диференційованим рівнем доступу до
інформації і диференційованими правами;
– забезпечити безпечне зберігання службової інформації;
– надати можливість працювати з системою, як користувачам, так і програмам.
Розглянута проблема не нова, однак у такій постановці зустрічається рідко. Проте
стосовно кожної з виділених задач існує велика кількість рішень для таких чи подібних
задач. При створенні системи проведено порівняльний аналіз методів вирішення кожної
задачі, виявлені переваги і недоліки цих методів. В результаті чого обрані найбільш придатні
методи для досягнення поставленої мети.
Крім того, оскільки для деяких задач існуючі методи не задовольняли вимогам системи
„Стелс”,
були
створені власні
методи
їх
вирішення.
Для
Система «Стелс»
Стелс»
рішення першої
задачі,
тобто
забезпечення
1
2 3
4
приховування
інформації,
потрібен
Рисунок 1 – Робота розробленого алгоритму приховання
алгоритм,
що
дозволяє сховати дані, які захищаються, серед іншої інформації, яка зберігається на
комп’ютері користувача. Для цього у системи „Стелс” спеціально розроблений
універсальний алгоритм, що дозволяє ховати бінарну інформацію будь-якого типу серед
бінарних файлів будь-якого типу. Суть алгоритму полягає в наступному (рис. 1): Інформація,
що має бути захищена, поступає до системи „Стелс”, де розбивається на блоки визначеної
довжини, потім кожен блок шифрується окремим ключем та поміщається до
спеціальних контейнерів.
1. Роль контейнерів виконують особливі файли, або вже існуючі, або спеціально
створювані. Після цього вихідний файл вже більше не існує у тому вигляді, у якому він
існував спочатку; а в яких конкретно контейнерах знаходяться блоки, з котрих складається
файл невідомо навіть користувачу. Файли, що захищаються, як і раніш, можуть знаходитися
в папках, а папки в папках більш високого рівня.
2. Найбільшою логічною одиницею інформації в системі „Стелс” є „сховище” –
логічна група захищених файлів доступна користувачу, до деякої міри аналогічна логічному
розділу жорсткого диска. Описаний алгоритм повною мірою відповідає розв’язуваній задачі:
по-перше, немає ніяких відомостей про наявність захищеного файла, по-друге, без
інформації про розташування блоків, відновити файл неможливо.
Однак істотним недоліком будь-яких стеганографічних методів є те, що до деякої
інформації зломщик може по черзі застосовувати різні методи витягу схованої інформації й у
такий спосіб знайти секретну інформацію.
Тобто секретність інформації заснована тільки на секретності алгоритму витягу
інформації, що, як відомо, погано. Знаючи алгоритм, завжди можна визначити наявність
секретної інформації, і навіть її зміст. Цей недолік можна усунути, якщо перед
приховуванням інформації її зашифрувати.
Тоді, навіть якщо зломщик підбере правильний метод витягу то він не зрозуміє цього,
тому що не одержить осмисленої інформації. Зломщик одержить зашифровану інформацію,
яка зовні нічим не відрізняється від інформації, отриманої в результаті застосування
невірного методу витягу приховуваної інформації. А для розшифровки інформації необхідне
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знання не тільки методу розшифровки, але і ключа.
Таким чином, таємність інформації ґрунтується вже не на таємності алгоритму, а на
таємності ключа. У зв’язку з цим, крім приховування інформації система „Стелс” має
здійснювати ще і шифрування. Для забезпечення шифрування, існує набагато більше різних
методів, і достатньо вибрати найбільш придатний. Методи шифрування поділяються на дві
великі групи: одноключове, чи симетричне шифрування та двоключове, чи асиметричне.
Серед систем одноключового шифрування виділяють перестановочні, трансформаційні
та продукційні шифри. Однак недолік всіх подібних шифрів полягає в тому, що вони
уразливі до частотного аналізу, оскільки будь-якій мові властива надмірність.
Наприклад, в англійській мові потрібно тільки 25 символів повідомлення, для того, щоб
розшифрувати його повністю. Якщо в тексті залишаються прогалини, розшифровка
ще більш спрощується.
Так як однобуквеним словом може бути тільки „а” або „I”. Іншим недоліком цього
методу є довжина ключа, яка без стиснення дорівнює n. Це обумовлено тим, що необхідно
вказати для кожного вихідного символу, символ яким він замінюється. Ці методи
моноалфавітні, оскільки символи як вихідного, так і зашифрованого повідомлення належать
до одного й того ж алфавіту. Для запобігання розшифровки, методом частотного аналізу,
можуть застосовуватися поліалфавітні шифри, в яких "i , Ei Î A, Di Î B, A ¹ B , де A –
алфавіт зашифрованого повідомлення, B – алфавіт вихідного повідомлення. При цьому
"i , Ei = f ( Di , i ) , де f – функція шифрування. Подібні поліалфавітні системи надійніші
моноалфавітних, але і вони уразливі до частотного аналізу, тому що зломщик може підібрати
число використаних підстановок і провести частотний аналіз для кожного алфавіту окремо.
Причому, оскільки кожен алфавіт є всього лише перестановкою Цезаря, існує тільки k × ( n - 1)
варіантів для перебору, де k – число підстановок, n – кількість символів у вихідному алфавіті.
Другий співмножник дорівнює n-1, тому що випадок n = 0 тривіальний, у ньому зсуву не
відбувається взагалі.
Можна розширити поняття поліалфавітного шифрування до системи названої
„одноразовим заповненням” (One Tіme Pad), що є єдиною цілком безпечною
криптосистемою. У поліалфавітному шифруванні існує проблема повторення ключа. У
системі одноразового заповнення кожне повідомлення шифрується ключем, що більше
ніколи не використовується. Криптограма, тобто зашифроване повідомлення, залежить від
вихідного повідомлення і ключа, однак завдяки тому, що ключ є унікальним і ніколи вдруге
не використовується, зломщик не має можливості довідатися ключ і зламати шифр. Процес
кодування може бути дуже простим, наприклад, можна просто виконати додавання
повідомлення до ключа за модулем два Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования., де K – ключ; Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования. – символ додавання за модулем два (виключаюче „або”). Крім
безсумнівних переваг, цей метод має і недоліки. Вони обумовлені тим, що ключ при передачі
даних, захищених цим шифром, передається з тією ж швидкістю, що і саме повідомлення,
крім того, ключ не повинен генеруватися ніяким передбачуваним для зломщика засобом.
Основний недолік цього методу – організація передачі ключа, оскільки ключ є не меншою
цінність,
ніж
саме
повідомлення,
що захищається.
Як перестановочні, так і трансформаційні шифри мають свої переваги, тому
криптосистему можна побудувати шляхом їхнього сполучення, використовуючи
продукційний шифр, у якому об’єднані кілька криптографічних функцій, виконуваних
послідовно одна за одною.
Саме такі шифри застосовуються в більшості військових і комерційних криптосистем,
тому що вони мають максимальну криптостійкість. До них відносяться системи Data
Encryptіon Standard, DES (стандарт шифрування даних), Blowfіsh, TC4, Іnternatіonal Data
Encryptіon Algorіthm, ІDEA (міжнародний алгоритм шифрування даних) та інші.
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Ці системи досить складні і пояснення їхньої роботи займає великий обсяг, а складність
реалізації не відповідає поставленій меті, тому в даній роботі вони не використовуються.
Серед розглянутих шифрів був обраний спосіб „одноразового заповнення”. Основною
умовою для його застосування є необхідність безпечного збереження ключа. Цю умову
виконати не складно, оскільки на ключ (на відміну від інформації, що захищається) зломщик
вплинути не може, отже, знайти ключ складніше, а довжина ключа може бути істотно
меншою обсягу інформації, яка захищається, тому сховати ключ простіше.
Запропонована у системі „Стелс” схема шифрування, має вигляд:
"i , Ei = Di Å K j , j = i mod n + 1 ,

де

Ei – і-ий символ зашифрованого повідомлення;
Di – і-ий символ вихідного повідомлення;
Kj – j-ий символ ключа;
n – довжина ключа.
3. Ключ – це 128-розрядне число ( K Î [0, 2128 ) Ç Z ), m = 128), сформоване як функція
від трьох параметрів:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
де k – функція, що формує ключ;
P – унікальний ідентифікатор програми, що використовує систему;
T – поточна дата і час;
R – псевдовипадкове число.
Існують різні варіанти реалізації багатокористувальницького режиму. Найпростіший –
зіставлення кожного користувача з окремим сховищем (логічною групою файлів), при цьому
кожному користувачеві доступні тільки файли, що зберігаються в його сховищі і не доступні
ніякі інші. Більш складні варіанти можуть передбачати наявність у декількох користувачів
загального доступу до одного файла, обмеження доступу деяких користувачів до частини
файлів, диференціювання прав користувачів.
При розробці системи „Стелс”, стояла
мета зробити багатокористувальницький
режим якомога більш функціонально
повним. Користувачі системи „Стелс”
можуть бути двох типів: оператори й
адміністратори (рис. 2).
Адміністратори можуть призначати
права і керувати іншими користувачами, у
той час як оператори можуть лише
виконувати дії, що вписуються в рамки,
визначені адміністратором. Адміністратори
Сховище
мають право створювати облікові записи
користувачів
(як
операторів,
так
і
Оператор
Адміністратор
адміністраторів),
конфігурувати
Рис.
2
–
Реалізація
багатокористувальницького
та видаляти їх.
режиму у системі „Стелс”
При цьому різним адміністраторам
можуть бути підлеглими різні групи
користувачів. Один користувач може бути підлеглим декільком адміністраторам і навпаки,
один адміністратор може мати в підпорядкуванні кількох користувачів. Крім того, у
користувачів обох типів може бути різний рівень доступу до сховищ: деякі сховища
визначені користувачу можуть бути взагалі не доступні, деякі – доступні тільки для читання,
а до деяких він може мати повний доступ.
Усе це досягається в такий спосіб: для входу в систему необхідно вказати ім’я
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користувача і пароль. Система „Стелс” виконує аутентифікацію користувача, і якщо вона
пройшла успішно, завантажується його обліковий запис, після чого користувач може
працювати із системою. При цьому кожен обліковий запис містить список доступних
сховищ, прав доступу до них, а також, якщо це обліковий запис адміністратора, – ще і список
користувачів, підлеглих цьому адміністратору.
Таким чином, система може контролювати дії, виконувані користувачами, і
забезпечити всі описані раніше функції багатокористувалницького режиму.
Важливою задачею є забезпечення стійкості системи захисту даних до злому. Існує
безліч різноманітних методів злому програм. У першу чергу варто виділити такі методи, які
модифікують програму, що зламується.
Це найбільш складний, але, і, як правило, найбільш ефективний спосіб злому. Він
припускає так звану „зворотну розробку” (Reverse Engіneerіng, RE), тобто перетворення
об’єктного коду, що виконується, до коду, складеному на деякій мові програмування, як
правило, на Асемблері, зміна цього коду і компілювання його назад в об’єктний код модуля,
що виконується. Теоретично „зворотна розробка” дозволяє зломщику модифікувати
програмний код, як йому завгодно, тобто в нього є можливість відключити будь-які захисні
функції, одержати інформацію, яка захищається, і так далі.
Однак на практиці значні модифікації коду виявляються занадто складними, адже
навіть у кращому випадку зломщик може одержати тільки асемблерний код програми.
Такий код, по-перше, дуже об’ємний, по-друге, складний для сприйняття, а по-третє,
код, сформований компіляторами мов високого рівня, містить як код, написаний
розробником, так і звертання до вбудованих функцій віртуальної машини, що ще сильніше
ускладнює сприйняття інформації та її зміну. Проте завдяки різноманітним інструментам,
зломщик все ж таки може при помірних витратах трохи модифікувати програму так, як йому
це необхідно.
При цьому, звичайно, для відключення захисту значних змін і не потрібно – зломщику
не треба розгадувати, наприклад, алгоритм перевірки дійсності інформації, він може просто
зробити так, щоб функція перевірки завжди повідомляла, що інформація справжня.
Більш простими є методи, засновані на зміні зовнішньої інформації, а не самої
програми. Серед таких методів є сенс окремо виділити методи, що змінюють службову
інформацію програми, яка зламується. Зміна службової інформації програми значно
ефективніша більшості інших методів модифікації зовнішньої інформації, і при цьому
істотно простіша зміни коду самої програми, тому широко застосовується при зломі.
Отже, при розробці механізмів захисту особливу увагу варто приділити саме захисту
від подібних атак. Крім того, для злому програми може створюватися додаткова програма,
що перешкоджає роботі програми, яка зламується, виконує зворотні функції, тощо. Такі
програми звичайно створюються в результаті аналізу роботи програми, що зламується, і,
іноді, з використанням фрагментів її коду. Найчастіше такі програми вводять в оману
програму, яка зламується, змушуючи вважати, що виконувані ними дії виконуються самою
програмою, яка зламується.
Для захисту від методів злому першого типу – зміни коду програми, можна
застосовувати різні варіанти перевірки цілісності, зокрема перевірку контрольної суми,
наявності службових біт, тощо. Серед цих методів практично одноголосну довіру
розробників заслужив метод циклічної надлишкової контрольної суми (Cyclіc Redundancy
Checksum, CRC). На відміну від більшості інших методів перевірки цілісності, CRC, при
невеликій довжині контрольної суми, забезпечує значні зміни контрольної суми навіть при
незначних змінах вихідної інформації.
Для методу CRC32, застосовуваного в системі „Стелс”, довжина контрольної суми
складає 32 біта. Однак будь-які методи перевірки цілісності дозволяють лише знайти зміни,
але не дають можливості запобігти їм. У кращому випадку, при виявленні модифікації коду,
програма просто не буде працездатною, що не завжди прийнятно. Можна при виявленні
модифікації відновлювати файл із будь-якої резервної копії, однак ця копія також може бути
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модифікована, і складність методу в таких випадках не виправдує себе.
Отже, потрібен метод, що дозволяв би зробити модифікацію коду неможливою. Але,
будь-який файл, що виконується, представляє об’єктний код, а будь-який об’єктний код
може бути дизасембльований і потім модифікований. Вихід з положення полягає у
використанні так званих архіваторів файлів, що виконуються. Принцип роботи таких
архіваторів полягає в наступному: файл, що виконується, зберігається в заархівованому і
іноді зашифрованому вигляді.
Під час запуску інформація розарховується в оперативну пам’ять, програма
виконується, і інформація знову архівується. Сучасні архіватори файлів, що виконуються,
надають практично повну „прозорість” доступу, тобто користувач не відчуває різниці у
швидкодії заархівованого і звичайного файлів. У системі „Стелс” застосовуються обидва
зазначених підходи: по-перше, файли системи архівуються і шифруються, по-друге,
здійснюється перевірка цілісності цих файлів за методом CRC32.
При атаках другого типу – модифікації службової інформації – для визначення її
місцезнаходження зломщик може застосовувати спеціальні програми, що відслідковують
запис і читання інформації (трасирувальники пам’яті, монітори реєстру і так далі).
Протидіяти цьому можна активно чи пасивно. Активна протидія ефективніша пасивної,
однак має ряд недоліків.
Її технічна реалізація дуже складна; практично для кожного трассирувальника
необхідний окремий метод захисту; крім того, трасирувальники можуть у свою чергу чинити
активну протидію системі захисту, яка потребує захисту від неї, і так далі. У той же час
пасивний опір не залежить від конкретного трасирувальника, а для боротьби з таким опором
потрібні досить складні системи.
Тому в системі „Стелс” застосовується метод пасивної протидії, суть якого полягає в
наступному: при кожному читанні і записі інформації, крім звертань до корисної інформації
здійснюється ще і звертання до маскувальної інформації. Такий підхід забезпечує непоганий
захист від трассирувальників, тому що трассирувальник не в змозі відрізнити корисну
інформацію від маскуючої, тому
отримана від нього інформація буде
Інформація елементу
LoginUser(«Користувач 1», «пароль»)
керування
1
мати високу похибку.
При зломі програм найбільш
Глобальна
Глобальна
інформація
інформація
вразливим є місце, в якому програма
приймає остаточне рішення. У даному
Сховище
Сховище mm
випадку
рішенням
може
бути:
Сховище
Сховище kk
…
показувати
інформацію,
яка
Хранилище
Сховище
Хранилище
Сховище nnnn
захищається, чи ні, існує такий
користувач у системі чи ні тощо.
Інформація контролера користувачів
Знайшовши в програмі місце ухвалення
Користувач
Користувач 11
2
рішення, зломщик за допомогою
Користувач
Користувач 1
Користувач bb
дисасемблера може зробити так, щоб у
…
Ключ:AN34MCDK54BC
3 Сховище m;
Користувач
Користувач aa
цій точці програма завжди приймала
Ключ:BD7HH8647FVK
4 Сховище n;
Ключ:N96GLX763V9M
5 Сховище k;
потрібне йому рішення.
до
6 Користувач a; Пароль:ivon34
Інформація інших
інших
Методи боротьби з цим можуть облікових Інформація
7 Користувач b; Пароль:cyber2856
контролерів
контролерів
записів
бути різними. Можна застосовувати
Інша інформація
методи боротьби з модифікацією коду.
Можливий інший варіант: оскільки
Рис. 3 – Приклад процесу зчитування інформації
критична саме точка, то можна піти від
однієї точки і зробити безліч точок ухвалення рішення і коли виникне необхідність в
ухваленні рішення, вибирати випадково, до якої точки повинна перейти програма, це
дозволить істотно ускладнити процес злому програми.
Однак найкращим є варіант, при якому програма взагалі не приймає рішення. Тобто
потрібно зробити так, щоб програма не могла виконати визначену дію, наприклад, без знання
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паролю, а не просто порівнювала значення введеного пароля з еталонним значенням, і
вирішувала, чи виконувати дії. На жаль, цей підхід вдається реалізувати не часто, тому що
він залежить від специфіки розв’язуваної задачі.
Проте у системі „Стелс” цей підхід реалізовано. Вирішено це в такий спосіб: для того,
щоб одержати захищену інформацію, потрібно її знайти і розшифрувати, а для цього
необхідно знання ключа. Щоб довідатися ключ, необхідно розшифрувати службову
інформацію облікового запису користувача, що у свою чергу зашифрована іншим ключем,
сформованим на основі паролю користувача.
Таким чином, без знання паролю користувача система просто не може надати
користувачу захищену інформацію – вона не може неї знайти і розшифрувати, тому що не
знає ключа.
На рисунку 3 представлений приклад процесу зчитування інформації системою
„Стелс”. Він відбувається в кілька етапів:
1. Система одержує команду аутентифікувати користувача з ім’ям „Користувач 1” і
паролем „пароль”;
2. Виконується пошук облікового запису користувача з таким ім’ям і розшифровка
облікового запису за допомогою ключа, створеного на основі паролю;
3. Зчитується назва першого сховища, доступного користувачу („Сховище m”), і ключ
до нього. Після чого виконується пошук запису про сховище з таким ім’ям і його
розшифровкою за допомогою ключа;
4,5. Аналогічно зчитується інформація про два інші сховища, доступні користувачу;
6,7. Після читання інформації про сховища, виконується читання списку підлеглих
користувачів і розшифровка їхніх облікових записів.
Відповідно до проведеного аналізу і зроблених висновків, авторами здійснена
програмна реалізація системи „Стелс”, яка докладно розглянута в [5].
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к.т.н. Могилевич Д.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ ЕПІЗОДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИХІДНІ ДАНІ
Отримані двосторонні оцінки для основних показників надійності систем епізодичного використання
(короткочасної й тривалої дії) з тимчасовим резервуванням при обмеженій інформації про вихідні дані.
Получены двухсторонние оценки для основных показателей надежности систем эпизодического
использования (кратковременного и длительного действия) с временным резервированием при ограниченной
информации об исходных данных.
Two-sided estimations are got for basic reliability of the systems of the episodic use (brief and protracted action)
indexes with the temporal backuping at the limited information about basic data.
Ключові слова: надійність системи, тимчасове резервування, епізодичне використання.

Вступ. Багато технічних систем використовуються не безперервно, а епізодично, тобто
виконують завдання, що надійшли у випадкові моменти часу й потребують деякого часу для
їх виконання. Прикладами таких систем можуть бути різні комунікаційні системи,
автоматизовані системи керування, радіолокаційні системи, ряд пристроїв автоматики та
інші системи. Процес функціонування таких систем може порушуватися появою відмов, які
виявляються й усуваються шляхом ремонту або заміни елементів, що відмовили, запасними.
За рахунок випадкового режиму використання з’являється можливість відновлення
працездатності системи до надходження завдання. Інакше кажучи, виникаюча відмова не
означає одночасно зриву виконання завдання, якщо працездатність системи буде відновлена
до того, як вона знадобиться для виконання завдання. Якщо використовувати термінологію
тимчасового резервування, то можна сказати, що ми маємо справу із системами, у яких
використовується випадковий поповнюючий резерв часу, визначений від моменту
виникнення відмови до моменту надходження завдання.
На даний момент отримано результати дослідження надійності даного класу систем
при повному обсязі вихідної інформації. Однак, отримання такої інформації в деяких
випадках ускладнене. Частіше за все маємо справу з обмеженою інформацією, наприклад,
математичним очікуванням та дисперсією вихідних випадкових величин, а не з функцією
розподілу, точний вигляд якої невідомий. Саме тому вирішення задачі, що розглядається в
умовах неповної вихідної інформації, являє науковий та практичний інтерес.
Нижче розглянуто питання розрахунків показників надійності систем епізодичного
використання короткочасної й тривалої дії при обмеженій інформації про закони розподілу,
які визначають випадкові величини. Отримано двосторонні оцінки основних показників
надійності для випадків, коли поряд з випадковим резервом часу, обумовленим характером
надходження завдань, у системі використовується доповнюючий резерв часу, передбачений
у самій системі.
Система короткочасної дії
Постановка задачі. Розглянемо систему, яка представлена одним узагальненим
структурним елементом, а резерв часу забезпечується тільки за рахунок випадкового режиму
її використання. Цей час представляє собою випадкову величину, обумовлену від моменту
виникнення відмови до моменту надходження завдання. Тривалість виконання завдання
будемо вважати настільки малим в порівнянні з наробітком системи на відмову, що ним
можна практично знехтувати. Це характерно для систем короткочасної дії, в яких завдання
виконується з імовірністю одиниця, якщо в момент його надходження система перебуває в
працездатному стані. Припустимо, що в системі передбачений ідеальний контроль
працездатності, що створює можливості для негайного початку ремонту, і що в результаті
ремонту система повністю відновлює свої вихідні властивості.
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Нехай наробіток на відмову tн має довільний розподіл F (t ) = P{tн < t} з математичним
очікуванням t н , час відновлення tв випадкова величина, розподілена за експоненціальним
законом з параметром μ = 1/ t в , а тривалості проміжків часу z між моментами надходження
завдання розподілені однаково за довільним, невідомим нам, законом A(t ) = P{z < t} з
кінцевим математичним очікуванням z .
Будемо вважати, що в початковий момент часу система працездатна і нехай середній
наробіток на відмову t н значно більший середньої тривалості проміжків часу між моментами
вступу завдань ( t н >> z ). Це означає, що до моменту виникнення відмови система встигне
виконати багато завдань. У цьому випадку послідовність надходження завдань утворює
випадковий потік, який, приблизно, можна описати стаціонарним процесом відновлення з
характеристиками, що не залежать від моменту відмови. Отже, для функції розподілу часу
z* від моменту відмови до моменту приходу завдання може бути записана наближена
формула [1]:
1t
A* (t ) = P{z* < t} = _ ò [1 - A( x)]dx,
z0
_

¥

z = ò [1 - A( x)]dx.

де

0

Очевидно, що випадкова величина z* являє собою резерв часу, обумовлений випадковим
характером надходження завдань.
Потрібно отримати двосторонні оцінки основних показників надійності системи
(імовірності відмови системи P(t ) й середнього наробітку на відмову T0 ) для випадку, коли
вид функції розподілу A* (t ) невідомий, а фіксовані тільки два початкових моменти s1 та s2 :
¥

¥

0

0

s1 = ò tdA* (t ) , s2 = ò t 2 dA* (t ) , причому, s12 < s2 . Позначимо клас функцій розподілу, що

задовольняють таким обмеженням, через K 2 .
Розглянемо випадок швидкого відновлення працездатності системи ( t в << t н та
t в << z ). Якщо зневажати часом ремонту, то процес функціонування системи можна описати
регенеруючим випадковим процесом, моменти регенерації якого збігаються з моментами
переходу системи в працездатний стан. Період регенерації визначається наробітком системи
на відмову. Подія В (відмова системи), яка може відбутися на кожному періоді регенерації
(рідке в наших припущеннях), – це надходження завдання в момент, коли система
непрацездатна й ремонтується. Для сформульованих вище умов імовірність безвідмовної
роботи P(t ) й середній наробіток на відмову T0 можуть бути визначені за допомогою
наступних формул [1]:
_

P(t ) » exp(-qt / t н ) , t >> s1
_

T0 » t н / q,

(1)
(2)

де
_

¥

s1 = z * = ò [1 - A* (t ) ]dt
0

¥

q = P{t в > z*} = ò e- mt dA* (t ) = I ( A* )
0
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Як відомо [2], формули для нижньої q* й верхньої q* оцінок функціоналу I ( A* )
мають вигляд:
*
q* = inf
I ( A ) = e - μs1 ,
*

(4)

A ÎK 2

δ2 s 2 q = sup I ( A ) = + 1 e
s2 s2
A* ÎK 2
*

*

μs 2
s1

(5)

де δ 2 = s2 - s12 .
Підставляючи отримані оцінки (4) і (5) в (1) і (2), отримаємо нижні й верхні границі для
показників надійності системи:
t δ 2 s12 min
(
)
exp(
/
)
exp[
( 2+ e
P
t
q
t
t
»
»
н
_
A* ÎK 2
s2
s
tн
_

*

_

max
P(t ) » exp( - q*t / tн ) » exp( *

A ÎK 2

t
_

e - μs1 ),

_

*

_

)], t >> s1.

t >> s1.

tн

δ 2 s12 min
/
(
»
»
+ e
T
t
q
t
н
н
0
A* ÎK 2
s2 s2
_

μs 2
s1

μs 2
s1 -1

) ,

_

man
T0 » t н / q * » t н eμs1 .
*

A ÎK 2

Цими

формулами

можна

практично

користуватись

при

t / s1 ³ 10,

t в / t н £ 0,1
і q* < 0,1. При цьому забезпечується прийнятна для
інженерної практики точність.
Збережемо постановку завдання й розглянемо більш загальний випадок, коли поряд з
резервом часу, обумовленим характером надходження завдань, використовується
поповнюваний резерв часу tд , передбачений у самій системі. При цьому припустимо

запізнювання у виконанні надійшовшого завдання на деякий припустимий час tд , що
представляє собою невипадкову змінну величину.
У цьому випадку для оцінки показників надійності системи можуть бути використані
формули (1) і (2), у яких тепер імовірність відмови q визначається виразом:
¥

q = P{tв > z + tД } = ò e

-μ (t + t Д )

dA* (t ) = e

0

- μt Д

¥

- μt
- μt
*
*
ò e dA (t ) = e I ( A ).
Д

(6)

0

Як видно з формули (6), для отримання нижньої й верхньої границь цього функціоналу
- μt
необхідно вирази (4) і (5) помножити на e Д :
(7)
q* = min q = exp[-μ ( s1 + tД )],
A * ÎK 2

μs 2

δ2 s 2 (8)
( 2 + 1 e s1 )].
q* = max q = e
s2
s
A* Î K 2
Підставляючи отримані оцінки ймовірності відмови (7 і (8) в (1) і (2), знаходимо нижні
та верхні границі для показників надійності системи.
- μt Д
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Системи тривалої дії
Збережемо постановку задачі, сформульовану раніше, але будемо враховувати, що
тривалість виконання надходження завдання – випадкова величина t з з довільною функцією
розподілу B(t ) = P{tз < t}
та кінцевим математичним очікуванням t з . Така
система відноситься до класу систем тривалої дії, які можуть змінювати свій стан
(відмовити) за час виконання завдання з імовірністю, відмінною від нуля.
Щодо інших вихідних величин зробимо наступні припущення: наробіток на відмову
tн – експоненціально розподілена випадкова величина з параметром λ ; час відновлення
розподілений за довільним законом Fв (t ) = P{tв < t}
з кінцевим
tв
математичним очікуванням t в ; час z між двома послідовними моментами надходження
завдань розподілено за експонентним законом з параметром γ з .
Будемо вважати, що резерв часу в системі забезпечується тільки за рахунок
випадкового режиму використання системи. Це значить, що якщо отримане завдання застає
систему в непрацездатному стані, то при цьому очікування закінчення відновлення
працездатності неприпустимо й у момент надходження завдання виникає відмова системи.
Не припускаються також і перерви у виконанні завдання. Будемо вважати, що накопичення
завдань у системі не відбувається. Нас, як і раніше, буде цікавити момент першої відмови
системи, на виконання завдання, обумовлений обмеженою надійністю системи.
_

Для випадку швидкого відновлення ( t в << 1 / λ, t в << z ) й швидкого виконання завдання
_

в роботі [3] отримано наближені формули для ймовірності
(tз << 1 / λ)
безвідмовної роботи і середнього наробітку до відмови:
~

~

P(t ) » exp{-t[ λ(1 - F в ( γ з )) + γ з (1 - B(λ))]},
~

~

T0 » p[λ(1 - F в ( γ з )) + γ з (1 - B(λ))]-1 ,

(9)
(10)

де
¥

~

B(λ ) = P{tн > tз } = ò e - λt dB(t ) = I ( B),

(11)

0

¥

~

F в ( γ з ) = P{tв > z} = ò e - γ з t dFв (t ) = I ( Fв ).

(12)

0

Дослідження показали, що формули (9) і (10), забезпечують прийнятну для інженерної
практики точність (менше 10%) при виконанні умов: λt в < 0,1 і λtз < 0,1.
Нехай вид функцій розподілу В(t) і Fв (t )
початкові моменти відповідно s1 , s2 і m1 , m2
:

невідомий, а фіксовані тільки два

¥

¥

0

¥

0
¥

0

0

s1 = t з = ò tdB(t ), s2 = ò t 2dB(t ),
m1 = t в = ò tdFв (t ), m2 = ò t 2 dFв (t ),

(13)
(14)

причому s12 < s2 , m12 < m2 . Нехай функція розподілу В(t) належить множині функцій
розподілу К2, які задовольняють обмеженням (13), а функція розподілу Fв (t )
– множині
функцій розподілу L2, які задовольняють обмеженням (14).
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Неважко побачити, що функціонали (11) і (12) з точністю до позначень збігаються з
(вираз (3)). З урахуванням цього запишемо двосторонні оцінки для
функціоналом I ( A* )
функціоналів I (B)
і I ( Fв )
:
(15)
inf I ( B ) = e - λs1 ,
BÎK 2

δ2 s2 sup I ( B) = н + 1 e
s2 s2
BÎK 2

λs2
s1

s2
= 1 - 1 (1 - e
s2

λs 2
s1

(16)

),

де δ н2 = s2 - s12 ,
(17)

inf I 5 ( Fв ) = e - γ з m1 ,

Fв ÎL2

γ з m2

m2
sup I 5 ( Fв ) = 1 - 1 (1 - e m1 )
(18)
m2
Fв ÎL2
Підставляючи отримані двосторонні оцінки для функціоналів I (B)
і I ( Fв ) (вирази
(15) і (18)), у формули для показників надійності системи (9) і (10), отримаємо граничні
значення цих показників при відомих двох початкових моментах s1 , s2 і m1 , m2 функції
розподілу відповідно В(t) і Fв (t):
λm 2
min T0 = [λ(1 - sup I ( Fв )) + γ з (1 - sup I ( B))] = [ 1 (1 - e
BÎK 2
m2
Fв ÎL2
BÎK 2
-1

Fв ÎL2

γ з m2
m1

γ s2
) + з 1 (1 - e
s2

λs 2
s1

)]-1 ,

max T0 = [λ(1 - inf I ( Fв )) + γ з (1 - inf I ( B))]-1 = [λ(1 - e - γ з m1 ) + γ з (1 - e - λs1 )]-1,

BÎK 2
Fв ÎL2

Fв ÎL2

BÎK 2

λm 2
t
min P(t ) = exp( ) = exp{-t[ 1 (1 - e
BÎK 2
m2
min T 0

Fв ÎL2

BÎK 2
Fв ÎL2

max P(t ) = exp( -

BÎK 2
Fв ÎL2

γ з m2
m1

γ s2
) + з 1 (1 - e
s2

λs 2
s1

)]},

t
) = exp{-t [λ(1 - e - γз m1 ) + γ з (1 - e - λs1 )] }
max T 0
BÎ K 2
Fв ÎL2

Висновок. Таким чином, у даній роботі отримано двосторонні оцінки (нижня і верхня
границі) для імовірності безвідмовної роботи і середнього наробітку на відмову систем
епізодичного використання короткочасної й тривалої дії з урахуванням тимчасового
резервування та обмеженої інформації про вихідні дані: про функцію розподілу А*(t) часу до
надходження завдання після моменту виникнення відмови (для системи короткочасної дії), а
також функціях розподілу тривалості виконання завдання В(t) і часу відновлення Fв (t ) (для
системи тривалої дії).
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к.т.н. Кривошеєв В.М. (в/ч К–1410)
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ В МЕТОДІ АНАЛІЗУ
ІЄРАРХІЙ ПРИ ВИБОРІ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ
СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Дана стаття присвячена розгляду розширення можливостей методу аналізу ієрархій при виборі
раціональних варіантів складних технічних систем за якісними показниками з використанням методів
експертної оцінки.
В данной статье рассматривается расширение возможностей метода анализа иерархий при выборе
рациональных вариантов сложных технических систем по качественным показателям с использованием
методов экспертной оценки.
This article is devoted to the consideration of extending capabilities of the method of hierarchies analysis at the
choice of rational variants of the complex technical systems on high-quality indicators with the use methods of
expert's evaluation.
Ключові слова: методи експертних оцінок, вибір технічних систем.

Математичні методи в експертних оцінках застосовуються зазвичай саме для
вирішення завдань підготовки проекту рішення. Вони використовуються для оцінки ситуації
і прогнозування при виборі цілей, для генерування безлічі можливих варіантів рішень і
вибору з них якнайкращого. Проте доводиться з сумом констатувати, що ряд теоретичних
розробок поки не доведені до рівня методик, математичного і програмного забезпечення,
тому актуальною науковою задачею є подолання основного бар’єру у вирішенні цієї
проблеми – розробки адекватного математичного апарату.
Постановка проблеми. При використанні експертних оцінок зазвичай передбачається,
що думка групи експертів надійніша, ніж думка окремого експерта. Передбачається, що
дійсне значення досліджуваної характеристики знаходиться усередині діапазону оцінок і що
узагальнена колективна думка є достовірною. При дотриманні певних вимог в більшості
випадків групові оцінки надійніше індивідуальних.
Запропонований Т.Сааті метод аналізу ієрархій, як відомо, базується на методі парних
порівнянь, який є складовою частиною методу експертних оцінок та здійснює порівнювання
об’єктів на основі матриці парних порівнянь, причому використовується оцінки одного
експерту, а вибір здійснюється з використанням адитивного інтегрального показника [1].
Тому застосування інших методів експертних оцінок а саме: методу ранжирування і методу
безпосередньої оцінки, дозволяє досягти підвищення обґрунтованості ухвалюваних рішень і
вирішити задачу вибору раціонального варіанту складних технічних систем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел показує, що
класичний опис прийняття рішення щодо вибору складних технічних систем, які наведено у
роботах таких відомих вчених, як Сааті Т.Л., Ногін В.Д., Орлов О.І., Домарев В.В. та інш. не
є достатніми, та відображають шляхи вирішення задачі вибору за окремими показниками
(критеріями), і не завжди відповідають сучасним вимогам. Праці Ногіна В.Д. базуються на
теорії Т.Сааті і також не у повній мірі враховують різні інтегральні показники ефективності
складних систем [2,3]. В роботах російського вченого Орлова О.І. розглядаються питання
ухвалення рішення тільки по нечисловим статистикам [4, 5]. У роботах Домарева В.В.
вирішуються задача оптимального вибору засобів технічного захисту інформації лише за
одним окремим інтегральним показником [8].
Постановка завдання. В статті пропонується основні положення розробленої
методиці ітераційного аналізу ієрархій, яка розширяє можливості методу аналізу ієрархій
(МАІ) при виборі раціональних варіантів складних технічних систем за якісними
показниками з використанням методів експертної оцінки.
Виклад основного матеріалу. Один з підходів до призначення „вагів” кінцевому
набору п порівнюваних об’єктів на основі матриці парних порівнянь був запропонований Т.
Сааті [1]. Згодом цей підхід оформився в цілий розділ ухвалення рішень і отримав
найменування методу аналізу ієрархій (the Analytic Hierarchy Process, AHP). В даний час
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МАІ міцно увійшов до теорії і практики багатокритеріального вибору.
Метод аналізу ієрархій найбільш підходить для аналізу процесу вибору об’єктів
дослідження в умовах неповноти, неоднозначності і невизначеності початкової інформації.
Суть методу полягає в тім, що він є одночасно і якісним і кількісним. Будучи в основі
якісним, тому що використовується інформація про попарні якісні порівняння за
лінгвістичними критеріями, метод аналізу ієрархій дозволяє кількісно оцінити пріоритети чи
альтернатив інших елементів ієрархії.
Новизна представленого рішення наукової задачі полягає в тому, що якщо раніше
використовувалося один експерт і один метод (парних порівнянь), то тепер кількість методів
і експертів значно розширилася, що дозволяє підвищити обґрунтованість ухвалення рішення
по вибору раціональних варіантів складних технічних систем.
Використання методів експертних оцінок дозволяє ввести на множині альтернатив що
розглядаються A = { A1 , A2 ,..., Ar } Î Aдоп і їх показників якості X 1 = x11 , x12 ,..., x1g і
X 2 = x21 , x22 ,..., x2 g нову числову оцінку по сукупності всіх методів що розглядаються і дає
спосіб її обчислення, заснований на ітераційному підході.
У запропонованої методиці ітераційного аналізу ієрархій для зменшення ступеня
суб’єктивізму при виборі експертного методу mi Î M h = m1, m2 ,...mh на кінцевій множині
методів М використовуються всі М методи, а вибір здійснюється за результатами всіх
методів,
тобто
власні
результати
методів
розглядаються
як
альтернативи
комплексного підходу.
Для цієї методики характерний акцент на знаходженні необхідної інформації, що
міститься не стільки в окремих альтернативах, скільки саме в їх сукупності, що і визначає
його інтегруючі (узагальнюючі) властивості. Для реалізації такого підходу запропонований і
реалізований спеціальний алгоритм багатоетапного аналізу вихідного матеріалу експертного
опиту. У цьому алгоритмі оцінювання альтернатив A = { A1, A2 ,..., Ar } за їх показниками
складається з послідовних спеціальних перерахунків, значення і мета яких полягає в тому,
що вони дають особливі числові оцінки альтернатив, які характеризують деякий показник
якості складних технічних систем за їх різними параметрами. Головною межею таких оцінок
є їх взаємоузгодженість і, як наслідок цього, збіжність до деякої межі – узагальненого
показника якості складних технічних систем X 0 = x01 , x02 ,..., x0 g .
Структура методики ітераційного аналізу ієрархій з використанням методів експертної
оцінки представлена на рис. 1.
Альтернатива 1

……………

Альтернатива 2

Експерт 1

……….

Експерт 2

Альтернатива N

Експерт N

Статистична обробка N експертів
Метод
безпосередньої
оцінки

Метод
парних
порівнянь

Метод
ранжувань

N -й
метод

Статистична обробка N методів
Вибір раціонального варіанту складних технічних
систем за якісними показниками
Рис. 1. Структура методики ітераційного аналізу ієрархій

Реалізація задачі переходу від одержаних оцінок експертів за методом ранжувань до
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значень методу безпосередньої оцінки є підхід, заснований на побудові узагальненого
ранжування шляхом переходу від матриці ранжирувань до матриці парних порівнянь.
Для перетворення значень експертів, отриманих при використанні методу ранжувань,
кожному i-ому об’єкту кожний з j-х експертів привласнює rij. У результаті проведення
експертного оцінювання виходить матриця рангів ||rij|| розмірності n x m, де n – число
об’єктів ( i=1,n ), а m – число експертів ( j=1,m ).
Найпростіший спосіб одержання узагальненої ранжирування полягає в ранжируванні
об’єктів по величині сум рангів, отриманих кожним об’єктів від всіх експертів. У цьому
випадку для матриці ранжувань ||rij|| обчислюються суми (1):
m

ri = å rij (i = 1,2,...n)

.
(1)
Далі об’єкти упорядковуються по ланцюжку нерівностей rk < rl < . . .<rq, де
ri )
rk = min( ri ) rl = min(
r = max(ri )
i , i ¹k
i
i
,
, ... , q
. Звідси випливає узагальнене ранжирування
об’єктів
Ok f Ol f ... f Oq.
Для обліку компетентності експертів досить помножити i-е ранжирування на
коефіцієнти компетентності j-го експерта 0 £ kj £ 1. У цьому випадку обчислення суми рангів
для i-ого об’єкта обчислюються за формулою (2)
j =1

m

ri = å k j rij

,
(2)
що дозволяє упорядкувати об’єкти по ланцюжку нерівностей. Слід зазначити, що побудова
таких узагальнених ранжирувань є коректною процедурою тільки в тому випадку, якщо
ранги призначаються як місця об’єктів у вигляді натуральних чисел 1,2,...,n.
Надалі для переходу від матриці ранжирувань ||rij|| до матриці парних порівнянь
будується m матриць парних порівнянь Rj (j=1,2,...,m), де m – число експертів. Елементи цих
матриць визначаються в такий спосіб (3):
ì1
якщо Oij f Okj, то rij < rkj
j =1

ï
R j = rikj = í0,5
ï0
î

якщо Oij ~ Okj, то rij = rkj
якщо Oij p Okj, то rij > rkj

,

(3)

де j – номер експерта;
i і k – номера порівнюваних об’єктів.
Потім до отриманих матриць парних порівнянь всіх експертів застосовується
запропонований Т.Сааті метод обробки парних порівнянь.
Формально значення, отриманих від експертів за методом парних порівнянь являють
собою матрицю m x n (альтернатив і оцінок експертів), а елементами цієї матриці є
дійсні числа.
Змістовно елементи матриці це оцінки експертів, що відображають переваги кожного з
n експертів по парах альтернатив (досліджуваних систем). У загальному випадку експерт
може установити рівність альтернатив чи зафіксувати свої переваги на деякій шкалі.
Для перерахування даних матриць парних порівнянь до безпосередніх оцінок кожний з
m експертів робить оцінку впливу на результат усіх пар об’єктів, даючи числову оцінку (4)

ì1
ï
r = í0,5
ï0
î
h
ij

якщо об’єкт Oi більш значимо, чим Oj
об’єкт Oi и Oj рівноправні
,
якщо об’єкт Oi менше значимо, чим Oj

де h=1,2,...m – номер експерта;
j=1,2,...n – номери об'єктів, досліджуваних при експертизі.
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Отже, за результатами експертизи маємо m-матриць виду (рис.2):

R2
R1 O1
O1
...
Oi
...
On

Rm
O1
...

O1
...
Oj
rij1

...
Oj
...

Oj
...
On

...
On

On
O1

Þ

O1
...
Oi
...
On

...

Oj

...

xij=M[rij]

On

Þ

K
K1
...
Ki
...
Kn

m
Рис.2 Послідовність обробки парних порівнянь

Як випливає з рис. 2 послідовність обробки парних порівнянь полягає у тому, що на
підставі таблиць парних порівнянь m-експертів будується матриця математичних чекань
оцінок усіх пар об’єктів. Потім по цій матриці обчислюється вектор коефіцієнтів відносної
важливості об’єктів.
Якщо при оцінці пари Oij із загальної кількості експертів mi висловилися за перевагу Oi
, mj на користь Oj, а mp вважає ці об’єкти рівноправними, то оцінка математичного чекання
дискретної випадкової величини rij буде дорівнювати (5):
mp
mj
m
xij = M [rijh ] = 1 * i + 0,5 *
+ 0*
, h=1,m
m
m
m
.
(5)
Так як загальна кількість експертів m = mi + m p + m j , то звідси визначається mp і
підставляючи його у вищенаведене рівняння, одержимо (6)
æ m - mi - m j ö 1 mi - m j
m
÷ =+
xij = i + 0,5ç
ø 2
è
m
m
2m .
(6)
Очевидно, що хij + хji = 1. Сукупність величин хij утворять матрицю Х=||хij|| розмірності
n x n, на основі якої можна побудувати ранжирування всіх об’єктів і визначити коефіцієнти
відносної важливості об’єктів, тобто вектор k = [k1, k2, … kn]T, якій й є безпосередньою
оцінкою значень експертів за методом парних порівнянь.
Покажемо приклад практичної задачі переходу від одержаних оцінок експертів за
методом ранжувань до матриці парних порівнянь.
Нехай три експерти (m=3) провели ранжування трьох об'єктів (n=3) по ступеню їх
впливу на який-небудь результат і таблиця ранжувань має вигляд (табл.1):
Таблиця 1
Об’єкт Оi
Експерт 1
Експерт 2
Експерт 3
О1
1
1
2
О2
2
3
1
О3
3
2
3
На основі цієї таблиці матриця парних порівнянь для першого експерта матиме вигляд:
O1 O2 O3
0,5 1
1 O1
1
R1 = R k j = 0 0,5 1 O2
0
0 0,5 O3
Аналогічні матриці парних порівнянь для другого і третього експерта матимуть вигляд:
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0,5 1
1
0,5 0
1
R2 = 0 0,5 0 R3 = 1 0,5 1
0
1 0,5 ;
0
0 0,5
Покажемо приклад переходу від матриці парних порівнянь до значень методу
безпосередньої оцінки.
Припустимо, що в результаті опиту трьох (m=3) експертів про ступінь впливу на
результат трьох (n=3) різних чинників (об’єктів) отримані наступні таблиці
парних порівнянь:
Експерт 1(R1)
Експерт 2(R2)
Експерт 3(R3)
О1 О2 О3
О1 О2 О3
О1 О2 О3
О1
О2
О3

0,5
0
0

1
0,5
1

1
0
0,5

О1
О2
О3

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

О1
О2
О3

0,5
0
0,5

1
0,5
1

0,5
0
0,5

Матриця математичних очікувань оцінок кожній з пар об’єктів, для даного прикладу,
матиме вигляд:
О1
О2
О3

О1
3/6
1/6
2/6

О2
5/6
3/6
5/6

О3
4/6
1/6
3/6

Значення елементів цієї матриці набуті з (6):
1 0-0 1
3
1 2-0 5
x11 = +
=
x11 = x 22 = x 33 =
, x12 = +
=
2 2 *3 2
6
2 2*3 6
1 1- 0 4
1 0-2 1
2
x13 = +
=
x 31 = 1 - x13 =
, x 23 = +
=
2 2*3 6
6
2 2 *3 6

1
6
5
= 1 - x 23 =
6.

x 21 = 1 - x12 =
x 32

що дозволяє оцінити кількісно ступінь впливу кожної альтернативи на результат, отриманий
на основі вихідного ранжирування експертів.
Результати рішення задачі вибору Aрац Î Адоп за всіма Мh методами слід вважати
більш стійкими, ніж результат рішення кожного конкретного методу. Для підвищення
стійкості одержуваних експертних оцінок доцільно використовувати вторинну матрицю B ,
одержувану за результатами перерахунків всіх Мh методів.
Схема перерахунку первинної матриці приведена на рис. 3.
Матриця А` (m x n)
Вторинна матриця В (m x s)
Матриця А (m x n)

F

Рис. 3. Схема перерахунку первинної матриці А

Застосовуючи для матриці

B ¢ вторинну оцінку всіма Мh методами, одержуємо

вторинну матрицю експертних оцінок, і далі здійснюємо ітераційний процес застосовування
Мh методів.
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На кожному ts кроці обчислюється норма оцінки DBt = Bt - Bt -1 .
s

При досягненні всіма методами заданої точності DBt £ e

B1s , B2 s ,..., Bms

закінчується. Вектор-рядок

T

Bts

матриці

процес обчислення

відповідатиме вектору

пріоритетів, на підставі яких вирішуються дві задачі:
1. На R-му рівні критеріїв (показників), що розглядається, може розв’язуватися задача
вибору раціональної альтернативи по KiR – му критерію відповідно до рівняння:
s

Aрац = arg max DB

(7)

t

s

2. При розв’язанні узагальненої задачі вибору за сукупністю всіх оцінюваних методів у
постановці задачі (3) вектор-рядок K1s , K 2 s ,..., K ms

T

використовується як вектор вагових

коефіцієнтів в постановці задачі за методом аналізу ієрархій [1].
Результати розрахунків методики ітераційного аналізу ієрархій обчислювалися на
прикладі одного з типів засобів ТЗІ, а саме – нелінійних локаторів.
За наведеною вище методикою одержані оцінки експертів за методом парного
порівняння та методом ранжирувань були приведені до значень методу безпосередньої
оцінки (табл. 2 – 5). У ході обчислень групових оцінок альтернатив засобів ТЗІ на основі
індивідуальних оцінок експертів за методом парного порівняння та методом ранжирувань
(табл. 6; 7) за ітераційною процедурою отримано значення групової оцінки, які
задовольняють умовам закінчення ітераційного процесу (табл. 8; 9) та встановили на 3-му
кроці Eps = 0,001201 та 0,000887 відповідно.
Таблиця 2
Оцінки експертів за методом парних порівнянь
Оцінки експертів
Альтернативи

Експерт 1

Експерт 2

Експерт 3

A1 A2 A3A4A5 A6A7A8 A9A10A11A12 A13A14A15
0,5 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0

A1 A2A3 A4A5A6 A7A8A9 A10A11A12A13A14 A15
0 0,50,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0 0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,5 0 0,50,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,5 0,0 0 0,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,5 0,50,5 0 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,5 0,50,50,5 0 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,5 0,50,50,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,5 0,50,50,5 0,50,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

A1 A2A3A4 A5A6A7 A8A9A10 A11A12A13A14A15
1 0,50,50,5 0,50,50,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 1 0,5 0,50,50,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,5 1 0,50,50,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,50,5 1 0,50,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,50,5 0,5 1 0,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,50,5 0,50,5 1 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NR-900M
NR-900E
NR-mu
Катран
Родник-РМ
Родник-2К
Родник-23
Енвіс
Люкс-650

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Обь-1

A10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0

Онега-М
Онега-3

A11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

0

0 0,5 0,50,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,50,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 0,5 0 0
1 1 0,5 0

0

0
0

0 0,5 0,50,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,50,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
0 0,5 0,50,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,50,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5
0 0,5 0,50,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5

ORION NUE-4000 A13 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 0,5 0

Октава-М
Полонез

1
1

1
1

1
1

A14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0,5 0 0,5 0,50,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5
1 1 0,5 0,5 0,50,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,50,50,5 0,50,50,5 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Таблиця 3
Оцінки експертів за методом ранжувань
Оцінки експертів
Альтернативи

Експерт 1

Експерт 2

Експерт 3

A1 A2 A3A4A5 A6A7A8 A9A10A11A12 A13A14A15
0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0,5 0 0 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

A1 A2A3 A4A5A6 A7A8A9 A10A11A12A13A14 A15
0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0

A1 A2A3A4 A5A6A7 A8A9A10 A11A12A13A14A15
0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1

NR-900M
NR-900E
NR-mu
Катран
Родник-РМ
Родник-2К
Родник-23
Енвіс
Люкс-650

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Обь-1

A10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,5 0

Онега-М
Онега-3

A11 1 1 1 1 0 0 1 0 0
A12 1 1 1 1 0 0 1 0 0

1

0

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1

1

1

1

1 0,5 1 1
1 0 0,5 1

0

1
0

0
0

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0,5 0 0
1 1 0,5 0

0
0

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0,5 1 1
0 0 0,5 1

1
1

1
1

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 0,5 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0,5 1

1

1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1

1
1

1
1

1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

0
0

0
0

ORION NUE-4000 A13 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0,5 0

Октава-М
Полонез

1
1

0
1

1
1

A14 1 1 1 1 0 0 1 0 0
A15 1 1 1 1 0 0 1 0 0
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Таблиця 4
Групова нормована оцінка експертів за методом парних порівнянь
Альтернативи
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Групова нормована оцінка експертів
A5
A6
A7
A8
A9 A10 A11

A1

A2

A3

A4

A12

A13

A14 A15

0,063

0,059

0,060

0,066

0,066

0,062

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,059

0,060

0,066

0,066

0,067

0,062

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,064

0,066

0,066

0,067

0,067

0,062

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,063

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,061

0,066

0,067

0,067

0,067

0,063

0,062

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,062

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,062

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,062

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,062

0,067

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,062

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,071

0,066

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,068

0,068

0,075

0,071

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

Таблиця 5
Групова нормована оцінка експертів за методом ранжувань
Альтернативи
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Групова нормована оцінка експертів
A5
A6
A7
A8
A9 A10 A11

A1

A2

A3

A4

0,066

0,067

0,068

0,063

0,064

0,063

0,059

0,06

0,06

0,061

0,061

0,063

0,059

0,063

0,064

0,067

0,063

0,06

0,06

0,061

0,061

0,067

0,063

0,063

0,064

0,067

0,068

0,064

0,06

0,061

0,067

0,068

0,063

0,064

0,067

0,068

0,068

0,07

0,067

0,068

0,072

0,073

0,067

0,068

0,068

0,07

0,067

0,068

0,072

0,073

0,067

0,068

0,07

0,067

0,068

0,063

0,064

0,067

0,07

0,067

0,068

0,072

0,073

0,067

0,07

0,067

0,068

0,072

0,073

0,061

0,067

0,068

0,063

0,07

0,067

0,068

0,072

0,07

0,067

0,068

0,061

0,067

0,07

0,067

0,07

0,067

A12

A13

A14

A15

0,061

0,062

0,062

0,063

0,063

0,061

0,062

0,062

0,063

0,063

0,061

0,061

0,062

0,062

0,063

0,063

0,064

0,061

0,061

0,062

0,062

0,063

0,063

0,069

0,065

0,061

0,062

0,062

0,063

0,063

0,068

0,069

0,069

0,066

0,062

0,062

0,063

0,063

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,066

0,062

0,063

0,063

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,07

0,067

0,063

0,063

0,067

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,07

0,071

0,067

0,063

0,064

0,067

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,07

0,071

0,072

0,068

0,064

0,067

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,07

0,071

0,072

0,072

0,063

0,064

0,067

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,07

0,071

0,072

0,072

0,068

0,063

0,064

0,067

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,07

0,071

0,072

0,072

0,068

0,067

0,064

0,067

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,07

0,071

0,072

0,072

0,068

0,072

0,068

0,067

0,068

0,068

0,069

0,069

0,07

0,07

0,071

0,072

0,072

Таблиця 6
Значення групової оцінки альтернатив засобів ТЗІ на t-ом кроці ітерації на основі
індивідуальних оцінок експертів за методом парних порівнянь
Групові оцінки альтернатив засобів ТЗІ

№
ітерації X1
1
0,0653
2
0,0611
3
0,0653
4
0,0658

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

0,0656 0,0664 0,0667 0,0661 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667

0,0667 0,0670 0,0670 0,0670 0,0673 0,0679

0,0656 0,0664 0,0667 0,0661 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667

0,0667 0,0670 0,0670 0,0670 0,0673 0,0679

0,0656 0,0664 0,0667 0,0661 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667

0,0667 0,0670 0,0670 0,0670 0,0673 0,0679

0,0660 0,0666 0,0668 0,0663 0,0668 0,0668 0,0668 0,0668

0,0655 0,0670 0,0670 0,0670 0,0672 0,0677
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Таблиця 7
Значення групової оцінки альтернатив засобів ТЗІ на t-ом кроці ітерації на основі
індивідуальних оцінок експертів за методом ранжувань
№
ітерації X1
0,0627
1
0,0588
2
0,0627
3
0,0629
4

X2

X3

X4

Групові оцінки альтернатив засобів ТЗІ
X5
X6
X7
X8
X9 X10 X11

X12

X13

X14

X15

0,0621 0,0632 0,0641 0,0664 0,0670 0,0664 0,0682 0,0688 0,0676 0,0691 0,0685 0,0679 0,0688 0,0694
0,0621 0,0632 0,0641 0,0664 0,0670 0,0664 0,0682 0,0688 0,0676 0,0691 0,0685 0,0679 0,0688 0,0694
0,0621 0,0632 0,0641 0,0664 0,0670 0,0664 0,0682 0,0688 0,0676 0,0691 0,0685 0,0679 0,0688 0,0694
0,0625 0,0632 0,0638 0,0655 0,0659 0,0655 0,0668 0,0672 0,0677 0,0701 0,0696 0,0692 0,0699 0,0703

Таблиця 8
Значення коефіцієнтів нормування (l), коефіцієнтів компетентності експертів (К) та
збіжності (Eps) на t-ому кроці ітерації за методом парних порівнянь
Коефіцієнти компетентності експертів
№ Значення
Збіжність
Eps
ітерації
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15
l
1
2
3

0,9996

0,06670,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0664 0,0667 0,0667 0,0666 0,0667 0,0622 0,0712

0,004165

0,9956

0,06680,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0664 0,0667 0,0622 0,0666 0,0667 0,0667 0,0712

0,004164

1,4027

0,04760,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0473 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0443 0,3381

0,001201

Таблиця 9
Значення коефіцієнтів нормування (l), коефіцієнтів компетентності експертів (К) та
збіжності (Eps) на t-ому кроці ітерації за методом ранжувань
Коефіцієнти компетентності експертів
№ Значення
Збіжність
ітерації
Eps
l
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15
0,0666
0,0666
0,0667
0,0666
0,0666
0,0666
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0666
0,0667
0,0618
0,0717
0,003879
1,0014
0,0667
1
0,9978 0,0667 0,0666 0,0666 0,0667 0,0666 0,0666 0,0666 0,0667 0,0667 0,0667 0,0628 0,0666 0,0667 0,0667 0,0707 0,003887
2
1,4255 0,0469 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0469 0,0469 0,0468 0,0469 0,0434 0,3479 0,000887
3

За результатами перетворень створюємо „вторинну” матрицю вигляду 15х3, тобто 15
альтернатив на 3 експертні методи (табл. 10).
Таблиця 10
„Вторинна ” матриця за 3 експертними методами
M1
(МБО)
7

M2
(МР)
0,0629

M3
(МПП)

NR-900E

9

0,0625

NR-mu
Катран
Родник-РМ
Родник-2К
Родник-23
Енвіс
Люкс-650
Обь-1
Онега-М
Онега-3
ORION NUE-4000
Октава-М
Полонез

8
6
5
5
5
4
5
8
5
4
9
5
3

0,0632
0,0638
0,0655
0,0659
0,0655
0,0668
0,0672
0,0677
0,0701
0,0696
0,0692
0,0699
0,0703

0,0660
0,0666
0,0668
0,0663
0,0668
0,0668
0,0668
0,0668
0,0655
0,0670
0,0670
0,0670
0,0672
0,0677

xij
NR-900M

Надалі „вторинна” матриця нормується (8).
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На рис. 4 представлені результати вибору складних технічних систем за методом
безпосередньої оцінки (а), методу ранжувань (б) та з використанням методу парних
порівнянь, запропонованим Т.Сааті (в).

а)

б)

в)

Рис. 4 Результати вибору складних технічних систем за методом безпосередньої оцінки (а),
методу ранжувань (б), методу парних порівнянь (в).

Як видно, за результатами цих розрахунків неможливо однозначно обрати найкращий
зразок засобів ТЗІ. Тому надалі пропонується використовувати ітераційну процедуру за
усіма експертними методами з заданою Eps=0,001.
Визначаємо значення групової оцінки альтернатив засобів ТЗІ (табл. 11, 12).
Таблиця 11
Значення групової оцінки альтернатив засобів ТЗІ на t-ому кроці ітерації
№ ітерації
1
2
3
4
5
6

Значення групової оцінки альтернатив засобів ТЗІ
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
0,0589 0,1801 0,0845 0,0596 0,0580 0,0606 0,0566 0,0514 0,0575 0,0640 0,0526 0,0467 0,0698 0,0511 0,0487
0,0575 0,2339 0,0995 0,0644 0,0443 0,0460 0,0561 0,0429 0,0456 0,0646 0,0446 0,0422 0,0748 0,0445 0,0391
0,0570 0,2566 0,1060 0,0664 0,0384 0,0397 0,0559 0,0393 0,0405 0,0651 0,0412 0,0402 0,0772 0,0417 0,0349
0,0569 0,2652 0,1084 0,0672 0,0362 0,0374 0,0558 0,0379 0,0385 0,0652 0,0399 0,0395 0,0781 0,0406 0,0333
0,0568 0,2682 0,1093 0,0675 0,0354 0,0365 0,0558 0,0374 0,0378 0,0653 0,0394 0,0392 0,0784 0,0402 0,0327
0,0568 0,2693 0,1096 0,0676 0,0351 0,0362 0,0558 0,0372 0,0376 0,0653 0,0393 0,0391 0,0785 0,0401 0,0325

Таблиця 12
Значення коефіцієнтів нормування (l), коефіцієнтів компетентності експертів (К) та
збіжності (Eps) на t-ому кроці ітерації
№
ітерації
1
2
3
4
5

Коефіцієнт
нормування
(l )
0,2450
0,2669
0,2761
0,2796
0,2809

Коефіцієнти компетентності експертів
K1

K2

K3

Збіжність
Eps

0,2981
0,2871
0,2831
0,2817
0,2812

0,2328
0,1875
0,1703
0,1641
0,1620

0,4691
0,5254
0,5466
0,5542
0,5569

0,053882
0,022679
0,008542
0,003073
0,001087
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За результатами використання методики ітераційного аналізу ієрархій отримуємо
значення групової оцінки альтернатив засобів ТЗІ:
T
K = [0,0568; 0,2693; 0,1096; 0,0676; 0,0351; 0,0362; 0,0558; 0,0372; 0,0376; 0,0653; 0,0393; 0,0391; 0,0785; 0,0401; 0,0325]
Результат вибору засобів ТЗІ за якісними показниками з використанням методики
ітераційного аналізу ієрархій представлений на рис. 5.
Хгр

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Рис. 5 Результати вибору засобів ТЗІ за якісними показниками з використанням методики
ітераційного аналізу ієрархій
N

Таким чином досягається розширення можливостей методу аналізу ієрархій (МАІ) при
виборі раціональних варіантів складних технічних систем по якісним показникам з
використанням методів експертної оцінки.
Висновки: У статті здобули розвиток ідеї розширення можливості методу аналізу
ієрархій при виборі раціональних варіантів складних технічних систем за якісними
показниками з використанням методів експертної оцінки. На сьогодні при використанні
методу аналізу ієрархій використовується лише метод парних порівнянь, який є складовою
частиною методу експертних оцінок. У теж час застосування інших методів експертних
оцінок а саме: методу ранжирування і методу безпосередньої оцінки з подальшою
ітераційною обробкою отриманих результатів за трьома методами експертної оцінки,
дозволяє досягти підвищення обґрунтованості ухвалюваних рішень і вирішити задачу вибору
раціонального варіанту складних технічних систем за якісними та кількісними показниками.
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УДК°534.78
к.т.н. Кузавков В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Логінов М.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МОДЕЛЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МОВНОГО СИГНАЛУ І ЙОГО ІЗОЛЯЦІЯ ВІКНОМ
У роботі представлені аналітичні дослідження зміни фізичних параметрів мовного сигналу при
розповсюдженні у повітрі та проходженні крізь віконні конструкції, для визначення математичної моделі
розрахунку параметрів даного сигналу, з метою оцінкия інформаційної захищеності об’єкту.
В работе представлены аналитические исследования изменения физических параметров речевого
сигнала при его распостранении в воздухе и прохождении через оконные конструкции, для определения
математической модели расчета параметров данного сигнала, с целью оценки информационной
защищенности объекта.
This paper presents analitical researches of vocal signal parameters changes on it’s air propagation through the
window constructions to define a mathematical model calculation of this signal parameters for information’s
safty estimation.
Ключові слова: мовний сигнал, звукоізоляція.

Оцінка відповідності захищеності мовної інформації вимогам нормативних документів
неможлива без об’єктивних вимірювань рівня інформаційних сигналів у крайніх точках
каналу витоку. Вимірювання сигналів витоку інформації здійснюється за допомогою
спеціальних технічних засобів на межі контрольованої зони. Актуальність роботи полягає у
знаходження математичної моделі розрахунку фізичних параметрів мовного сигналу (далі –
МС), з метою оцінки інформаційної захищеності об’єкту, за відсутності зазначених
технічних засобів.
Наразі відомі методи визначення звукоізоляції віконних конструкцій, а також
розрахунку фізичних параметрів акустичного сигналу на відстані, котрі можна знайти у
роботах [1,°4,°7–12]. Але, стосовно звукоізоляції, оцінюються властивості віконних
конструкцій поглинати шум, котрий за своїми характеристиками відрізняється від
характеристик МС. Крім того, не існує єдиної моделі для розрахунку фізичних параметрів
МС на відстані, при його проходженні крізь віконну конструкцію, за відомих показників
звукоізоляції в октавних (третьоктавних) смугах частот.
Предметами роботи є відносні характеристики МС і звукоізоляція віконних
конструкцій (далі – вікна).
Метою роботи є визначення моделі розрахунку звукоізоляції МС вікнами і рівня МС за
вікном, що розташоване на певній відстані від джерела МС, за відомою характеристикою
звукоізоляції даним вікном в октавних (третьоктавних) смугах частот.
МС є складним акустичним сигналом, що включає цілий спектр гармонійних складових
в діапазоні частот від 200...300°Гц до 4...6°кГц. Найбільш відомою характеристикою МС є
основний тон. Частота основного тону для всіх голосів лежить у межах 70...450°Гц [2].
Звукові коливання характеризуються звуковим тиском, інтенсивністю звуку, а також
гучністю, потужністю тощо. Енергетичною характеристикою звукових коливань є
інтенсивність звуку I, котра залежить від амплітуди звукового тиску p, а також від
властивостей середовища розповсюдження і форми хвилі. В акустиці, у якості рівнів
характеристик акустичного поля приймають величини, пропорційні логарифмам відносних
значень (відносно нульового значення) цих характеристик. [3].
За умовно нормоване значення нульового тиску інтенсивності звуку прийнята
інтенсивність, рівна І0 = 10-12 Вт/м2. Абсолютний рівень інтенсивності в дБ. Рівень по
звуковому тиску в дБ для повітря визначають відносно звукового тиску по величині, що
відповідає нульовому значенню рівня інтенсивності для питомого акустичного опору,
рівного z = 400 кг/(м2°с), – p0 = 2°10-5°Па – умовне значення нульового акустичного тиску. [2,
52

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
4, 8]. Величини р0 та І0 – приблизно відповідають порогу слухового сприйняття
(чутності)°[1].
Область розмовного звуку лежить у межах сприйняття людським вухом рівнів звукових
тисків (35 – 85°дБ) [3].
Різноманітним видам мовлення відповідають типові інтегральні (сумарні) рівні МС Lсум,
вимірені на відстані 1°м від джерела мовлення (людина, яка розмовляє, звуковідтворюючий
пристрій) [4,°5]:
–° Lсум 1°=°64°дБ – тиха розмова;
–° Lсум 2°=°70°дБ – мова середньої гучності;
–° Lсум 3°=°76°дБ – гучна розмова;
–° Lсум 4°=°84°дБ – дуже гучна розмова, підсилена технічними засобами.
Як правило, рівні МС вимірюють а октавних або третьоктавних смугах мовного
діапазону частот. Характеристики октавних (третьоктавних) смуг мовного діапазону частот
та числові значення типових рівнів МС в них Li у залежності від їх сумарного рівня Lсум,
представлені у таблицях°1а і 1б:
Таблиця 1а
№
смуги

Частотні границі
смуги, fн - fв, Гц

Середньогеометрич
на частота смуги, fi,
Гц

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

89 – 112
112 – 141
141 – 178
180 – 224
224 – 280
280 – 355
355 – 450
450 – 560
560 – 710
710 – 900
900 – 1120
1120 – 1400
1400 – 1800
1800 – 2240
2240 – 2800
2800 – 3550
3550 – 4500
4500 – 5600
5600 – 7100
7100 – 9000
9000 – 11200

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

Типові сумарні рівні мовлення Lсум, вимірені на відстані
1°м від джерела сигналу, дБ
Lсум1°=°64
Lсум 2°=°70
Lсум 3 =°76
Lсум 4°=°84
[4]
[5]
[4]
[5]
[4]
[5]
[4]
[5]
37
43
49
57
42
48
54
62
48
54
60
68
54
53
60
59
66
65
74
73
58
56
64
62
70
68
78
76
56
57
62
63
68
69
76
77
58
56
64
62
70
68
78
76
56
55
62
61
68
67
76
75
50
54
56
60
62
66
70
74
44
51
50
57
56
63
64
71
45
49
51
55
57
61
65
69
45
48
51
54
57
60
65
68
42
56
48
62
54
68
62
76
38
45
44
51
50
57
58
65
39
44
45
50
51
56
59
64
38
43
44
49
50
55
58
63
37
42
43
48
49
54
57
62
33
40
39
46
45
52
53
60
31
39
37
45
43
51
51
59
30
36
36
42
42
48
50
56
27
33
39
47
-

Таблиця 1б
№
смуги

Частотні границі
смуги, fн - fв, Гц

Середнегеомет
рична частота
смуги, fi, Гц

1
2
3
4
5
6
7

90 – 175
175 – 355
355 – 710
710 – 1400
1400 – 2800
2800 – 5600
5600 – 11200

125
250
500
1000
2000
4000
8000

Типові сумарні рівні мовлення Lсум, вимірені на відстані
1 м від джерела сигналу, дБ
Lі1°=°64
Lі2°=°70
Lі3 =°76
Lі4°=°84
[4]
[5]
[4]
[5]
[4]
[5]
[4]
[5]
47
55
53
61
59
67
67
75
60
59
66
65
72
71
80
79
60
60
66
66
72
72
80
80
55
56
61
62
67
68
75
76
50
50
56
56
62
62
70
70
47
45
53
51
59
57
67
65
43
42
49
55
55
61
63
69

53
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Перша і сьома октавні смуги є малоінформативними, тому найчастіше для оцінки
можливостей засобів акустичної розвідки рівні МС вимірюють лише у п’яти (2 – 6) октавних
смугах. Спектральний склад мовлення у значній мірі залежить від статі, віку й
I
індивідуальних J = Df особливостей розмовляючого. Для різних людей відхилення рівнів
Df
сигналів, вимірених в октавних смугах, від типових рівнів може становити ± 6°дБ [4].
Основний інтерес представляє середній спектр для джерел звуку [6]. Він може бути
суцільним і мати достатньо згладжену форму. Суцільні спектри характеризують залежність
спектральної щільності від частоти. Цю залежність також називають енергетичним спектром.
Спектральною щільністю називають інтенсивність звуку у смузі частот шириною, рівною
одиниці частоти. Для акустики цю смугу беруть рівною 1°Гц. Спектральна щільність
I
J = Df , де IΔf – інтенсивність звуку, вимірена у вузькій смузі Δf за допомогою
Df
вузькосмугових фільтрів.
У якості характеристики спектру можна замість спектральної щільності
використовувати інтенсивності та рівні інтенсивності, вимірені в октавній, півоктавній та
третьоктавній смузі частот.
Lсум = 10 lg

І сум
І0

.

0,1L

Звідси сумарна інтенсивність І сум = І 010 сум ,°Вт/м2.
Приблизно сумарний рівень можна визначити діленням частотного діапазону на n
смуг шириною Δfі, у межах котрих спектральний рівень Вi приблизно постійний, та
обчисленням за формулою
n

Lсум = 10 lg å100,1Вi Dfi .
i =1

Типові сумарні рівні МС (табл. 1а, 1б) обчислюються за формулою [4]:
n

Lсум = 10å100,1Lі .
i =1

В

L

Так як 100,1 i Δfі = 100,1 i для кожної відповідної смуги, то рівень МС в і-й смузі буде
В
обчислюватись Li°=°10 lg100,1 i°Δfі.
Багато реальних джерел можна розглядати як сферичні випромінювачі, особливо у тих
випадках, коли їх розміри малі порівняно із довжиною хвилі випромінюваного звуку.
Звуковий тиск у сферичній хвилі від точкового ненаправленого джерела обернено
пропорційний квадрату відстані від центру джерела звуку. Якщо рівень звукового тиску на
відстані r0 позначити через L(r0), то рівень на відстані обчислюється за
формулою°1.1°[4,°7,°8]. Такий самий вигляд має формула для обчислення рівня
інтенсивності на відстані r, за приведених вище умов. (Далі по тексту у розумінні рівня
інтенсивності МС і рівня звукового тиску МС буде вживатися сполучення „рівень МС”).
Lсум(r)°=°L(r0)°–°10lg (r2 /r02),

(1.1)

де r0 – відстань, на котрій здійснювалося вимірювання рівня МС; Lсум(r0) – вимірений рівень
МС на відстані r0. (у більшості випадків r0 = 1°м). При r0°=°1°м для відкритого простору
рівень МС на відстані r від джерела буде дорівнювати:
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Lсум(r) = Lсум(r0)°–°20lg r,
(1.2)
Отже для розрахунку сумарного рівня МС на відстані r необхідно скористатися
виразом°1.2. Для розрахунку рівнів МС по кожній октавній (третьоктавній) смузі, необхідно
за виразом°1.2 розрахувати рівні МС для кожної смуги окремо:
Lі(r) = Lі(r0)°–°20lg r .

(2)

Для отримання сумарного рівня Lсум(r) необхідно октавні (третьоктавні) рівні Lі(r)
скласти енергетично:
n

Lсум(r) = 10 lg å100,1( Li ( r0 ) -20lg r ) = Lсум(r0) –°20lg r.
i =1

Звідси випливає, що сумарний рівень МС Lсум(r), на певній відстані r можна
розраховувати як шляхом перерахунку відомого на відстані r0 сумарного рівня МС Lсум(r0),
так і шляхом перерахунку відповідних йому відомих рівнів МС, на відстані r0 Lі(r0), в
октавних (третьоктавних) смугах частот, з подальшим складанням отриманих значень.
При розповсюдженні акустичного сигналу у приміщеннях слід враховувати їх
послаблення при проходженні крізь огороджувальні конструкції [4]:
Lсум(r,R) = L(r0)°–°20lg r – R;

(3)

n

Lсум (r , Ri ) = 10lg å100,1( Li ( r0 )-20lg r - Ri ) ;
i =1

Lсум (r,R) = Lсум(r,°Rі).
де R – коефіцієнт затухання акустичного сигналу в огороджувальній конструкції (коефіцієнт
звукоізоляції), дБ; Rі – ізоляція повітряного шуму даною конструкцією вікна в і-й октавній
(третьоктавній) смузі частот, дБ.
Відомо, що шумозахисні властивості вікон оцінюються звукоізоляцією RAтран, що
характеризує ізоляцію шуму потоку міського автомобільного траспорту (далі – ТШ) даним
вікном, виражену в дБА. Величина RAтран визначається на основі „еталонного” спектру ШТ з
рівнем 75 дБА [7,°9–12].
n

RАТРАН = 75 - 10 lg å10

0,1( Li АТРАН - Ri )

,

(4)

i =1

де Rі – те ж саме, що й у попередній формулі; LіАтран – скоректований по шкалі А рівень
звукового тиску „еталонного” спектру ШТ в тій же і-й смузі. В таблицях 2а і 2б приведені
відповідно, скоректовані октавні і третьоктавні рівні „еталонного” спектру ТШ.
Таблиця 2а
f, Гц
Lі Атран дБ [9]
Lі Атран дБ [7]

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

55

55

57

59

60

61

62

63

64

66

67

66

65

64

62

60

60

61

62

63

63

64

65

65

65

64

64

63

62

61

60

58

Таблиця 2б
f, Гц
Lі Атран дБ [9]
Lі Атран дБ [7]

125
61
66

250
65
68

500
68
70

55

1000
71
68

2000
69
66

4000
63
60
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Величина 75, дБ є сумарним рівнем октавних (третьоктавних) рівнів, представлених у
таблицях 2а і 2б. Іноді звукоізоляція вікон представлена індексом ізоляції повітряного шуму
Rw. Величини RA і Rw повязані залежністю RA ≈ 0,6Rw + 6. Показники звукоізоляції RAтран, Rw і
Rі деяких типів віконних конструкцій представлені у таблицях 43, 44 [7,°9].
Слід зазначити, що октавні (третьоктавні) рівні ШТ LіАтран і рівні МС Lі мають різну
амплітудно-частотну характеристику, зображену на графіках 1 і 2 відповідно.
80
70
60

Шум транспорту 75 дБ
Шум транспорту 75 дБ

50

Шум транспорту 64 дБ

40

Шум транспорту 64 дБ

30

МС 64 дБ

20

МС 64 дБ

10
0
125 Гц

250 Гц

500 Гц

1000 Гц

2000 Гц

4000 Гц

Графік°1. Амплітудно-частотна характеристика ТШ і МС в октавних смугах частот
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Графік°2. Амплітудно-частотна характеристика ТШ і МС в третьоктавних смугах частот

Як видно з графіків 1 і 2: ТШ має більш рівномірну амплітудно-частотну
характеристику ніж МС на середніх октавних (третьоктавних) частотах з межами 125 –
4000°Гц і 100-10000°Гц відповідно. Максимальні рівні МС лежать у межах 250-500°Гц
октавних і 200-630°Гц третьоктавних діапазонах частот, на відміну від ТШ, що містить
максимуми рівнів у межах 500-2000°Гц октавного і 400-1600°Гц третьоктавного діапазонів.
Середні частоти 250-315°Гц третьоктавного діапазону МС містять енергетичний рівень, що
помітно перевищує рівень ТШ у відповідних межах. На середній частоті 630°Гц МС і ТШ
мають приблизно однакові енергетичні рівні, тоді як з частоти 800°Гц спостерігається
збільшення різниці рівнів МС і ТШ, при спаданні рівнів МС і зростанні рівнів ТШ у бік
високих частот.
Математична модель
Нехай за характеристики МС будуть типові сумарні рівні мовлення Lсум°=°64 і їх октавні
рівні Li°=°[47,°60,°60,°55,°50,°47], вимірені на відстані 1°м від джерела (1°ст.°табл.°1), а за
характеристики
вікна
–
звукоізоляція
RAтран°=°22°дБА,
Rw°=°27°дБ,
Rі°=°[20,°18,°26,°29,°27,°33] взяті з табл. 43, 44 [7] .
За виразами 2 і 3 розрахуємо окремо рівні ТШ і МС за даним вікном:
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– значення рівня ТШ LсумAтран(r0,RAтран), LсумAтран(r0,Rw) і LсумAтран(r0,Rі), де
LсумAтран°=°75°дБА – безпосередньо в точці біля вікна становитиме:
LсумAтран(r0,RAтран) = LсумAтран(r0)°– RAтран = 75– 22,4 = 52,6;
LсумAтран(r0,Rw) = LсумAтран(r0)°– Rw = 75 – 27,3 = 47,7;
n

10
LсумAтран(r0,Rі) = 10 lg å
i =1

0,1( Li АТРАН ( r0 ) - Ri )

= 10lg(104,6+105+104,4+103,9+103,9+102,7) = 52,6.

Результат – Lсум(r0,Rі) = Lсум(r0,RAтран). Отже сумарний рівень ТШ вимірюваний по
всьому діапазону частот за вікном співпадає із сумарним значенням відповідних йому
вимірених рівнів по октавним (третьоктавним) смугам.
– значення для МС Lсум1(r0,RAтран), Lсум1(r0,Rw) і Lсум1(r0,Rі), де Lсум1°=°64°дБ – рівень МС
безпосередньо біля вікна на відстані 1°м від джерела МС. Тоді:
Lсум1(r0,RAтран) = Lсум1(r0)°– RAтран = 64– 22,4 = 41,6

(5)

Lсум1(r0,Rw) = Lсум(r0)°– Rw = 64 – 27,3 = 36,7 дБ;
n

Lсум1(r0,Rі) = 10 lg å100,1( Li1 ( r0 ) - Ri ) = 10lg(102,7+104,2+103,4+102,6+102,3+101,4) = 42,9.
i =1

Результат – Lсум1(r,Rі)°≠°Lсум1(r,RAтран). Отже типовий сумарний рівень МС вимірюваний
по всьому діапазону частот за вікном не співпадає із сумарним значенням вимірюванних
рівнів по октавним (третьоктавним) смугам. Це може свідчити про те, що ні звукоізоляція
RAтран, ні звукоізоляція Rw не відповідають звукоізоляції МС даним вікном в октавних
(третьоктавних) смугах Rі.
Якщо, для знаходження звукоізоляції МС вікном, у рівняння 4, замість „еталонного”
спектру шуму потоку автотранспорту RAтран підставити типовий сумарний рівень МС Lсум, а
замість скоректованих рівнів звукового тиску „еталонного спектру” в і-й смузі октавних
(третьоктавних) частот LіАтран – типові рівні МС у цих же смугах Lі, тоді рівняння
звукоізоляції МС вікном Rмс буде виглядати:
L

R

(6)
Rмс = Lсум – 10lgΣ100,1( і – i)
Перевіримо вираз°6, підставивши параметри типових сумарних рівнів МС Lсум
(табл.°1б) і, відповідно їх рівні для октавних смуг мовного діапазону Lі (табл.°1б).
Отримаємо значення звукоізоляції Rмс°=°21°дБ для всіх рівнів МС Lсум. Підставивши
звукоізоляцію Rмс°=°21°дБ у вираз 5 отримаємо:
Lсум1(r0,Rмс) = Lсум1(r0)°– Rмс = 64 – 21,1 = 42,9.
Результат Lсум1(r0,Rі)°=° Lсум1(r0,Rмс) свідчить про те, що типовий сумарний рівень МС
вимірюваний по всьому діапазону частот за вікном співпадає із сумарним рівнем вимірених
рівнів по октавним смугам і, відповідно, звукоізоляція Rмс відповідає звукоізоляції МС даним
вікном в октавних смугах Rі. Аналогічні результати можна отримати при розрахунках у
третьоктавних смугах.
Рівняння звукоізоляції МС вікном на відстані r°м від джерела (у більшості випадків
r°≥1°м) буде мати вигляд:
n

Rмс = Lсум(r0) °– 20lg r – 10 lg å100,1( Li1 ( r0 )-20lg r - Ri )
i =1
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Звукоізоляція віконної конструкції не залежить від відстані до джерела МС:
Lсум(r0)°–°10lgΣ100,1(Lі(r0) –

Ri)°

=° Lсум(r0)°–°20lg r°–°10lgΣ100,1(Lі(r0) – 20lg r –
(7)

Ri)

На відстані r сумарний рівень МС за вікном Lсум(r, Rмс) буде обчислюватись як
n

Lсум (r , Rмс ) = Lсум ( r0 ) - 20 lg r - Rмс = 10 lg å100,1( Li ( r0 ) -20lg r - Ri )

(8)

i =1

Якщо у вираз 8 підставити замість Rмс ліву частину рівняння 7, отримаємо:
n

Lсум(r, Rмс) = Lсум(r 0)°–20lg°r – Lсум(r0)°–° 10 lg å100,1( Li ( r0 )- Ri ) .
i =1

Тоді кінцевий вираз рівня МС на відстані r за вікном з показниками звукоізоляції в
октавних (третьоктавних) смугах частот матиме вигляд:

|

n

|

Lсум(r, Rмс) = -10lg å100,1( Li ( r0 )- Ri ) °–°20lg r.
i =1

Висновки. Таким чином проведені аналітичні дослідження звукоізоляції МС віконними
конструкціями дозволили:
встановити, що звукоізоляція вікна RA (Rw), котрі визначаються на основі ізоляції ТШ
(вказується у документації на виріб), не відповідає реальній звукоізоляції МС даною
віконною конструкцією;
визначили математичну модель для розрахунку звукоізоляції МС Rмс вікнами, за
відомих показників звукоізоляції в октавних (третьоктавних) смугах частот, а також для
розрахунку сумарного рівня МС Lсум за вікном, що розташоване на відстані r°м від джерела
МС, за відомих показників звукоізоляції Rі в октавних (третьоктавних) смугах частот.
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УДК 004.021
к.т.н. Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АДАПТИВНІ АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ
КОМП’ЮТЕРНІЙ ТРЕНАЖЕРНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ
У статті розглядається підхід до вирішення задачі якісної оцінки знань навчаємого за рахунок
інтеграції у логіку роботи модуля оцінки знань інтелектуальної комп’ютерної тренажерної системи навчання
адаптивних алгоритмів.
В статье рассматривается подход применительно к решению задачи качественной оценки знаний
обучаемого за счет интеграции в логику роботы модуля оценки знаний интеллектуальной компьютерной
тренажерной системы обучения адаптивных алгоритмов.
The approach applied to the problem of qualitative assessment of student knowledge through the integration of
robots into the logic module grading intellectual computer simulator training system of adaptive algorithms.
Ключові слова: комп’ютерна система навчання, тестування, оцінка знань, логіт.

Постійний прогрес створення і впровадження в систему освіти військових спеціалістів
інформаційних технологій (IT) навчання вважається основним поштовхом для розвитку і
інтенсифікації військової освітянської діяльності. На сьогоднішній день серед найбільш
поширених можна визначити наступні інформаційні технології навчання в сфері підготовки
військових спеціалістів:
- технології дистанційного навчання;
- мультимедійні технології навчання;
- гіпертекстові та гіпермедійні технології;
- технології „віртуальної реальності”;
- технології штучного інтелекту.
Всі вищезазначені технології базуються за алгоритмами своєї роботи на комп’ютерних
системах навчання (КСН) [1]. Одним з перспективних напрямків розвитку комп’ютерних
систем навчання військових спеціалістів з ІТ є розробка інтелектуальних комп’ютерних
тренажерних систем навчання (ІКТСН), що для свого проектування використовують методи
та засоби штучного інтелекту. Сьогодні клас ІКТСН стає все більш популярним, оскільки в
ньому реалізується багато принципово нових можливостей систем навчання, що дозволяє
задовольнити найжорсткіші вимоги щодо теоретичної та практичної підготовки навчаємих.
Дані системи мають принципові відмінності і переваги в порівнянні з іншими
класами КСН, а саме:
- здатність до індивідуалізації навчання, де навчаємий приймає активну участь в
управлінні процесом навчання, на рівні з системою, шляхом ведення двостороннього діалогу
з інформаційною системою;
- здатність самостійно вирішувати ті завдання, рішенню яких вона повинна навчити.
Завдяки цьому з’являється можливість: більш якісного консультування; більш глибокого
аналізу дій навчаємих при виконанні практичних прийомів, тестуванні;
- більш повне використання арсеналу сучасної дидактики, тобто більш ефективно
здійснюється процес управління навчанням;
- підвищення рівня інтерфейсу інформаційної системи до природно-мовного рівня, що
значно полегшить процес діалогу з системою;
- наявність гнучкого інтерфейсу, який надасть можливість системі оперативно
перебудовувати робоче оточення користувача у відповідності з режимом її роботи.
- наявність підсистеми аналізу ступеня засвоєння навчального матеріалу та
психофізичного стану навчаємого.
Саме наявність підсистеми аналізу ступеня засвоєння навчального матеріалу у складі
ІКТСН узагальнює собою цільове завдання забезпечення зворотнього зв’язку тренажерної
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системи навчання з навчаємим і призначена, в першу чергу, для визначення його рівня знань
(як теоретичного, так і практичного) з метою організації ефективного управління навчанням.
Цей процес реалізується у замкнутій системі і (як для будь-якої замкнутої системи
управління) характеризується метою управління, має об’єкт управління, пристрій управління
і канал зворотнього зв’язку (рис. 1).

Рис. 1. Узагальнена схема процесу навчання і контролю знань

Приведена схема є спрощеною і формальною. Вона не враховує ті особливості, що
накладаються на реальний процес навчання з використанням тренажерної системи. Але ця
схема надає загальне уявлення про предмет обговорення. У відповідності з метою навчання
підсистема організації і управління навчальною стратегією ІКТСН генерує набір
управляючих впливів на навчаємого (наприклад, модельних екранів з теоретичним або
практичним навчальним контентом). Відповідна реакція навчаємого (активізація тих чи
інших інтерактивних елементів модельних навчальних екранів ІКТСН) по каналу
зворотнього зв’язку передається пристрою управління і дозволяє йому корегувати
управляючі впливи (наприклад, змінювати хід і ступінь складності навчальної стратегії) для
досягнення бажаного результату. Крім того, по завершенню тренажного завдання
навчаємому пропонується виконання тестових завдань, що спрямовані на адекватну оцінку
його знань за пройденим матеріалом на підставі чітко визначених критеріїв.
При вимірі рівня знань згідно класичної моделі тестування, для кожного навчаємого
формується тест певної довжини з вибраних випадковим чином завдань тестового простору.
При цьому тести відрізняються за ступенем складності, і підсумкова оцінка формується за
числом правильних відповідей з урахуванням вагових коефіцієнтів завдань. Недоліком такої
оцінки знань є недостатня об’єктивність у оцінці навчаємого. Для забезпечення
максимальної інформативності результатів контролю необхідно, щоб середня складність
тесту, яка пред’являється навчаємому, відповідала його гіпотетичному рівню
підготовленості. Практично це можна здійснити за допомогою адаптивного тестування.
Під адаптивним тестовим контролем розуміють комп’ютеризовану систему науковообґрунтованої перевірки і оцінки результатів навчання, що має високу ефективність за
рахунок оптимізації процедур генерації, пред’явлення і оцінки результатів виконання
адаптивних тестів або адаптивних практичних завдань.
Ефективність контрольно-оцінних процедур в ІКТСН підвищується при використанні
багатокрокової стратегії відбору і пред’явлення теоретично-практичних завдань, заснованих
на алгоритмах з повною контекстною залежністю, в яких черговий крок здійснюється тільки
після оцінки результатів виконання попереднього кроку. Після виконання навчаємим
чергового завдання кожного разу виникає потреба в ухваленні рішення про підбір ступеня
складності наступного завдання залежно від того, вірною або невірною була попередня
відповідь на теоретичне питання або послідовність дій при виконанні практичного завдання.
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Алгоритм відбору і пред’явлення завдань будується за принципом зворотнього зв’язку,
коли при правильній відповіді (практичній дії) навчаємого чергове завдання вибирається
важчим, а невірна відповідь спричиняє за собою пред’явлення наступного полегшеного
завдання, ніж те, на яке навчаємим була дана невірна відповідь. Також є можливість
формування додаткових теоретичних питань (практичних завдань) за тематикою, яку
навчаємий знає не дуже добре для більш досконалого з’ясування рівня знань в цих областях.
До неодмінних умов реалізації таких алгоритмів слід віднести:
- наявність банку завдань (теоретичні питання або практичні завдання), що
калібруються із стійкими оцінками їх параметрів і які дозволяють прогнозувати успіх або
невдача навчаємого при підборі чергового завдання адаптивного алгоритму;
- використання програмно-інструментальних засобів і комп’ютерних програм (у
даному випадку, інтеграція у алгоритми практичних стратегій навчання комп’ютерних
тренажерних систем) для індивідуалізації алгоритмів підбору завдань, заснованих, як
правило, на оцінці вірогідності правильного виконання навчальних завдань;
- використання параметричних моделей Item Response Theory [2, 3].
Багатокрокові стратегії адаптивного тестування можна поділити на фіксованорозгалужені і варіаційно-розгалужені, що залежить від того, як конструюються
багатокрокові адаптивні тести. Зіставлення різних видів адаптивного тестування призводить
до вибору комп’ютерного адаптивного тестування, заснованого на багатокрокових
варіаційних стратегіях, як основного підходу. Найбільш важлива перевага варіаційних
стратегій пов’язана з можливістю оперативного реагування на результати виконання
навчальних завдань шляхом переоцінки рівня підготовленості навчаємого після виконання
кожного чергового завдання адаптивного алгоритму.
Тестування в ІКТСН пропонується починати із завдань середньої складності, але можна
починати і з легких завдань, тобто йти за принципом підвищення складності. Закінчується
процес оцінки рівня знань та практичних навичок тоді, коли навчаємий виходить на деякий
постійний рівень складності, наприклад, відповідає підряд на деяку критичну кількість
питань (виконує послідовність практичних дій) одного рівня складності.
Проте побудувати адекватну модель тестування складно, оскільки рівень
підготовленості (як параметр, що вимірюється) і рівень складності тестових завдань (як
параметр завдання, що встановлюється при атестації навчаємого) мають різні метрики.
Первинною інформацією при тестуванні знань є бал, що набрав навчаємий − первинний бал.
Перевагою цієї оцінки є її простота і наочність. Дійсно, чим більше завдань виконав
навчаємий, тим вище його бал.
Однак проблема полягає в тому, що первинний бал є не абсолютною, а відносною
оцінкою. Він суттєво залежить від рівня складності завдань тесту (практичного завдання) і на
іншому тесті він може виявитися іншим, причому сам ступінь складності тесту, у свою
чергу, визначається усім контингентом навчаємих. Бажано мати об’єктивну оцінку рівня
підготовленості навчаємих, що підтверджується на різних навчальних стратегіях ІКТСН з
визначеним рівнем складності завдань.
Другим істотним недоліком первинних балів є їх нелінійність по відношенню до тих
параметрів, які вони повинні характеризувати (рівень підготовленості). Зокрема, якщо тест
(навчальна стратегія) складається з 100 завдань, то різниця в первинних балах b1 – b2
= 86 – 82 = 4 відповідає більшій відмінності в рівні підготовленості навчаємих, ніж та ж
різниця для тих навчаємих, що мають, наприклад, 23 і 19 балів відповідно. Порівнюючи
первинні бали необхідно розуміти, що вони є лише індикатором підготовленості навчаємих,
а не її мірою.
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Теорія тестових завдань (IRT) дозволяє встановити зв’язок між рівнем знань навчаємих
і результатами виконання тестів, що дозволяє визначити рівень знань незалежно від
складності завдань.
Метою IRT є проведення високоякісних педагогічних вимірів рівня підготовленості
навчаємих і рівня складності завдань, куди входить пошук відповідних прогностичних
моделей і проведення розрахунків придатності моделі для наявних даних.
Завдання IRT витікають з цієї мети і зводяться до розробки таких методів вимірювання,
які дозволяють отримати найкращі (оптимальні) параметричні оцінки рівня підготовленості
навчаємих і оцінки складності завдань на основі вибіркових статистик і інших
емпіричних даних.
IRT дозволяє вирішити три ключові завдання педагогічного вимірювання:
- знаходження та оцінювання параметрів рівня складності навчальних завдань δ;
- знаходження та оцінювання параметрів рівня знань навчаємих θ;
- знаходження ймовірності P правильної відповіді навчаємих будь-якого рівня
підготовленості на завдання певного рівня складності.
Датський математик Г. Раш (G. Rasch) ввів дві міри: „логіт рівня знань” і „логіт рівня
складності завдання”. Першу він визначив як натуральний логарифм відношення кількості
правильних відповідей навчаємого на усі завдання тесту до неправильних відповідей, а другу
− як натуральний логарифм іншого відношення − кількість неправильних відповідей на
завдання тесту до кількості правильних відповідей на тіж самі завдання по множині
навчаємих.
Застосування логітів в моделях IRT, як виміру підготовленості навчаємих та виміру
складності завдань, дає ряд переваг:
1. Перша перевага походить із стандартизованого характеру цієї оцінки. Як і всяка
стандартна одиниця виміру, вона є результатом перетворення початкових даних, що дає
можливість об’єктивно порівняти досягнення різних навчаємих за різними навчальними
стратегіями, підсумовувати ці досягнення і проводити, у подальшому, цілком
об’єктивні рейтинги.
2. Друга перевага походить із специфічних особливостей моделі Г. Раша. Оцінки рівня
підготовленості знань, що отримуються за її допомогою, через незалежність від конкретного
підбору завдань, набувають ознак об’єктивності виміру, що позитивно відображається на
якості оцінок, які використовувалися у педагогічному контролі.
3. Третя перевага пов’язана з можливостями комп’ютеризації розрахунків істинних
(модельних) значень тестових балів, отриманих за допомогою цієї моделі. Відносна
нескладність і швидкість розрахунків, що виконуються за допомогою програми,
одночасність отримання параметрів навчаємих за вимірюваною властивістю і параметрів
складності завдань, є досить мотивуючим моментом для впровадження цієї
моделі в практику.
4. Четвертою перевагою даної моделі є стійкість розрахункових значень рівня знань і
складності завдання, їх відносна інваріантність. Ця стійкість дозволяє стверджувати, що
подібні моделі, кращі, ніж будь-які інші, дозволяють оцінити ті якості тестуємого, котрі
недоступні безпосередньому виміру. Стійкість статистичних оцінок вимагає великої
кількості випробовувань.
У IRT вводиться основне припущення про існування деякого взаємозв’язку між
результатами тестування, що спостерігаються і латентними якостями навчаємих, що
виконують тест (практичне завдання). Передбачається, що кожному навчаємому ставиться у
відповідність тільки одне значення латентного параметра. Елементи першої множини − це
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рівні знань N навчаємих θ i , де i = 1, K, N . Другу множину утворюють значення латентного
параметра δ j ,

j = 1, K , K , що дорівнюють ускладненням k-завдань тесту (практичного

завдання).
На практиці вирішується завдання: за відповідями навчаємих на завдання тесту
(практичних діях у межах навчальної стратегії) оцінити значення латентних параметрів θ і δ.
Основною математичною моделлю IRT є однопараметрична логістична функція Раша
(1), що має назву характеристичної кривої і яка має вигляд:

Pj =

1
,
1 + exp (δ j - θ)

(1)

де Pj − ймовірність правильної відповіді (правильно виконаної практичної дії в межах
тренажної навчальної стратегії) навчаємих будь-якого рівня підготовленості на завдання
певного рівня складності під номером j; δ j − рівень складності конкретного j-го завдання
спроектованого тесту; θ − рівень знань навчаємого, латентна змінна.
Чим вище крутизна функції P, тим вужчий інтервал, на якому це завдання працює.
Внаслідок цього пропонується поліпшення моделі Раша за рахунок уведення у вираз (1)
другого параметра a j . Параметр a j надає інформацію про тестове завдання, з точки зору
оцінки його диференціюючої здатності, на заданому інтервалі. Після уведення у вираз
параметра a j (2) отримується двопараметрична модель:

Pj =

1
.
1 + exp a j (δ j - θ)

(2)

Емпіричні межі значень для параметра a j − від мінус 2,80 до плюс 2,80. Можливо
також додавання параметра C, що визначає ймовірність вгадування правильної відповіді
(виконання правильної практичної дії).
Виникає проблема адекватної оцінки складності тестових завдань і початкового рівня
знань навчаємих. Початкова оцінка рівня знань навчаємого визначається за формулою (3):
æP
θ i = l nçç i
è qi

ö
÷÷ ,
ø

(3)

де Pi − доля правильних відповідей (правильно виконаних практичних прийомів) i-го
навчаємого, qi − доля неправильних відповідей (помилково виконаних практичних
прийомів).
Аналогічно визначається початкова оцінка рівня складності завдання тесту (тренажної
навчальної стратегії) (4):

æ qj
δ j = l nç
çP
è j

ö
÷,
÷
ø

(4)

де Pj − доля правильних відповідей на j-е завдання тесту (правильно виконаних практичних
прийомів),

qj

− доля неправильних відповідей (помилково виконаних практичних

прийомів). Через дію різних випадкових чинників оцінки параметрів θ і δ, що отримані на
декількох вибірках будуть, звичайно, розрізнятися. Якщо об’єм вибірки досить великий, то
можна ставити питання про обчислення стійких значень параметрів θ і δ, які будуть
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найбільш ефективними оцінками і можуть бути прийняті у якості об’єктивних оцінок
параметрів θ і δ.
При будь-якому проведенні процесу тестування результати обчислення
~
~
θi − статистичних оцінок θ i , і δ j − статистичних оцінок δ j будуть відрізнятися від існуючих
точних значень. За своїм сенсом, оцінки є певними функціями початкових випадкових
значень елементів матриці відповідей Ank , яка складається з N -рядків і K − стовбців і тому
самі є випадковими величинами.
Таким чином, виникає питання про знаходження математичних очікувань і дисперсій
цих випадкових величин. Необхідно, щоб математичне очікування відповідних оцінок
співпадало з відповідними точними значеннями, а дисперсія оцінки була б мінімальною.
Статистичні оцінки рівня підготовленості і рівня ускладненості тестового завдання будуть
незміщеними оцінками, якщо їх математичне очікування при будь-якому об’ємі вибірки
навчаємих дорівнюватиме самому параметру, що оцінюється. На практиці, зазвичай,
використовують асимптотично незміщену оцінку, математичне очікування якої прагне до
істинного значення параметра, що оцінюється, при необмеженому збільшенні об’єму
вибірки. Статистична оцінка є ефективною, якщо при заданій вибірці (вона має найменшу
дисперсію D* при неповній інформації), можливо отримати лише оцінку з D>D*. Якщо
відношення D/D*→1 при збільшенні вибірки, то оцінка називається асимптотично
ефективною. Статистична оцінка є спроможною, якщо незміщена оцінка не є ефективною,
але при збільшенні об'єму вибірки її дисперсія зменшується. Незміщеність, ефективність і
спроможність є незалежними властивостями, що характеризують оцінки з різних сторін.
Завдання пошуку ефективних незміщених оцінок має особливо важливе значення при
обробці результатів малих вибірок тих, хто підлягає тестуванню.
Для отримання оцінки параметрів δ і θ застосовуються метод моментів або метод
найбільшої правдоподібності. Отже, до переваг запропонованої адаптивної моделі
тестування, з використанням IRT, можна віднести наявність безперервної шкали рівня
підготовленості, що дозволяє співвідносити між собою результати за різними тестовими
завданнями. Недоліком цієї моделі тестування є необхідність у калібровці, а саме, у
емпірічному визначенні параметрів тестових завдань, що вимагає достатньо великої
кількості експериментальних даних.
Таким чином, параметричні моделі доцільно застосовувати при средньо- і
широкомасштабній оцінці знань навчаємих із використанням комп’ютерних
систем навчання.
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к.т.н. Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Шаціло П.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДОЛОГІЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
У статті запропоновані методологічні підходи вирішення завдання нечіткої багатокритеріальної
оптимізації у виборі раціональної моделі подання знань інтелектуальних навчальних систем в процесі їхнього
проектування.
В статье предложены методологические подходы решения задачи нечеткой многокритериальной
оптимизации выбора рациональной модели представления знаний интеллектуальных учебных систем в
процессе их проектирования.
The article suggests methodological approaches to solving the problem of fuzzy multiobjective optimization of a
rational choice model of knowledge representation of intelligent educational systems in their design.
Ключові слова: когнітивна психологія, модель подання знань, лексикографія, оптимізація.

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку навчальних систем є розробка
інтелектуальних навчальних систем (ІНС), заснованих на застосуванні методів і засобів
штучного інтелекту. За визначенням професора В. А. Петрушина „в загальному випадку,
навчальні програми вважаються інтелектуальними, якщо вони мають здатність:
а) генерувати навчальні завдання; б) вирішувати завдання, що пред’являються навчаємому,
використовуючи методи представлення знань про дисципліну, що вивчається; в) визначати
стратегію і тактику ведення діалогу; г) моделювати стан знань навчаємого; д) самонавчатися
на основі аналізу результатів взаємодії з навчаємим”.
Найбільш типова архітектура інтелектуальної навчальної системи представлена на
рисунку 1. Усі підсистеми у складі ІНС тісно взаємодіють між собою, тобто ІНС з повною
підставою можна вважати колективом інтелектуальних систем, що підтримують різні
аспекти процесу навчання.
Процес навчання безпосереднім чином пов’язаний з наукою про пізнання (cognitive
science), однією з напрямків якої є область, що має назву когнітивної психології, а другий −
штучний інтелект. У ІНС обидва ці напрямки зливаються в один з метою створення
користувачеві електронно-обчислювальної машини максимально сприятливих умов для
пізнання, дослідження, усвідомлення предметної області. У зв’язку з цим методологічною
основою ІНС нового покоління є досягнення когнітивної психології. Коротке зведення
основних процесів когнітивної теорії вчення приведене в таблиці 1.
Таблиця 1
Внутрішні процеси навчання і зовнішні навчальні впливи
Поняття
Увага.
Виборче сприйняття .
Регенерація.
Семантичне кодування.
Пошук.
Організація відповіді.
Зворотній зв’язок.
Виконавчий управляючий процес.

Пояснення
Відбір стимулів, що надходять.
Кодування вибраних рис для зберігання в
короткочасній пам’яті
Оновлення даних в короткочасній пам’яті.
Підготовка інформації до зберігання в
довготривалій пам’яті.
Пошук і переміщення інформації в робочу
пам’ять.
Вибір і організація дії у відповідь.
Зовнішня подія, що приводить в рух процес
підкріплення.
Вибір і активізація пізнавальних стратегій.
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Рис. 1. Архітектура інтелектуальної навчальної системи

Розглянемо деякі рекомендації психологів-когнитивістів по проектуванню
навчальних програм.
Вони розрізняють навчання, що спрямоване на придбання: інтелектуальних навичок;
пізнавальних стратегій; вербальної (словесної) інформації; моторних навичок; стосунків.
Для будь-яких видів навчання виділяють дев’ять типів навчальних дій, кожна з яких
пов’язана з відповідним внутрішнім процесом навчання. Відповідність внутрішніх
навчальних процесів зовнішнім навчальним діям приведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Відповідність внутрішніх учбових процесів зовнішнім повчальним діям
Внутрішній навчальний процес
Занепокоєння.
Очікування.
Пошук і запис інформації в робочу пам’ять.
Виборче сприйняття.
Семантичне кодування.
Пошук і організація відповіді.
Підкріплення.
Сигнальний пошук.

Зовнішня навчальна дія
Загострення уваги.
Доведення навчаємому мети уроку.
Стимулювання, нагадування попереднього
навчання.
Представлення суттєвих характеристик
стимулів.
Напрям засвоєння.
Виявлення ступеню володіння.
Забезпечення інформативного зворотного
зв’язку.
Оцінка ступеню володіння.

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
Таким чином, в цілому досягнення когнітивної психології є адекватними базисом для
проектування інтелектуальних навчальних систем.
Другий напрямок проектування ІНС − це технічна реалізація ідей штучного інтелекту.
Центральним елементом архітектури ІНС є база знань, основою якої є модель подання і
обробки знань, що впливає на методи отримання знань, вимоги до знань, можливості і
властивості ІНС.
Нині відомий ряд базових моделей подання знань: числення предикатів; продукційні
системи; нейронні і семантичні мережі; фрейми; гібридні моделі.
Виходячи з вимог, що пред'являються до ІНС моделі подання знань повинні
задовольняти наступним вимогам:
- прогнозована
ефективність
−
здатність
системи
оцінити
якість
згенерованого рішення;
- здатність до пояснення рішення;
- продуктивність − прогнозований час реакції на зовнішній вплив і наявність
механізмів оптимізації процедур виводу;
- здатність до навчання − придатність системи в автоматизованому режимі
накопичувати знання і враховувати нові вхідні дані;
- масштабованість − можливість нарощування бази знань або об’єднання декількох баз
знань різних рівнів в єдину ієрархічну систему;
- можливість імпорту-експорту знань − придатність бази знань до модернізації в
процесі еволюції системи;
- наочність − придатність до сприйняття і аналізу цілісного образу знань.
Таким чином, завдання вибору моделі подання знань в ІНС відноситься до класу
завдань нечіткої багатокритеріальної оптимізації.
Розглянемо запропоновану методику рішення цієї задачі.
Нехай є безліч m моделей подання знань (МПЗ). Деяка j-а властивість i-го варіанта МПЗ
характеризується величиною j-го часткового показника qij ; i = 1, m ; j = 1, n . Тоді МПЗ при
i-му варіанті реалізації характеризується вектором

Qi = q i1 , K, q ij , K , qin . Завдання

багатокритеріальної оптимізації зводиться до того, щоб з безлічі m варіантів МПЗ вибрати
такий варіант i0 , який має найкраще значення вектора Qi (1), тобто
i0 = arg optQi , i = 1, m

(1)

Для вирішення багатокритеріального завдання вибору необхідно виразити значення
часткових показників qij в зручній кількісній формі. Практика показує, що найдоцільніше як
кількісні, так і якісні показники привести до вигляду, коли їх значення змінюються від нуля
до одиниці, тобто 0 £ qij £ 1 для i= 1, m ; j= 1, n . При цьому кількісні показники нормуються
відносно оптимальних значень, а якісні представляються у вигляді функцій приналежності
заданому рівню якості. Першим кроком рішення задачі є визначення важливості показників.
Для цього пропонується використати метод власних векторів Уея [1].
Метод грунтується на даних матриці парних порівнянь А = a jk , a jk Î {- 1, 0, 1 } , де
a jk = −1 означає перевагу показника q k над показником q j , a jk = 0 − рівноцінність q k і q j ,
a jk = 1 − перевага показника q j над q k .
Зважаючи на незручність роботи з негативними числами, матрицю попарних порівнянь
можна представити як ненегативну матрицю A + = a jk a jk Î {0, 1, 2 }, де числа {0, 1, 2 }

мають вищезазначений сенс.
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Склавши числа по кожному з рядків матриці, матимемо числові характеристики
важливості показників, а розділивши їх на загальну суму, отримаємо коефіцієнти важливості
показників (2)
n

ωj =

åa
k =1

n

n

j

k

+
lk

å åa

.

(2)

+
jk

На другому кроці рішення задачі експертним методом визначаються значення
часткових показників qij для усіх даних моделей подання знань.
Нарешті, на третьому, завершальному кроці вибирається раціональний варіант МПЗ
одним з можливих методів нечіткої багатокритеріальної оптимізації.
Зокрема, пропонується застосувати лексикографічний метод як найбільш простий в
реалізації і який вимагає мінімальної експертної інформації про міру переваги показників.
Застосування методу зводиться до наступних операцій.
1. Упорядковуються показники по важливості
q1 > q 2 > K q j > K > q n ; j = 1, n .
(3)
2. За згодою особи, що приймає рішення (ОПР) для кожного показника призначається
величина допустимої поступки Dq j ; j = 1, m , у межах якої розглянуті альтернативи
вважаються практично рівноцінними.
3. Для першого по важливості показника q1 формується множина π 1 „практично
рівноцінних” альтернатив, які задовольнять умові (4)
(4)
max q 1 ( X i ) - q 1 ( X k ) £ D q 1 .
i = 1, S

k ¹ I o(1) .

i = I o(1)

4. Якщо множина π 1 містить тільки один варіант, то він і є найкращим. Якщо
множина π 1 містить більше ніж один варіант, то належіть перейти до розгляду множини π 1
за показником q1 .
5. Для другого показника q 2 формується множина π 2 варіантів з множини π 1 , які
задовольняють умові (5)
max q 2 ( X i ) - q1 ( X k ) £ Dq 2 .
(5)

i Îp1

k ¹ I o(1)

i = I o( 2)

k ¹ I o( 2)

6. Якщо множина π 2 містить тільки один варіант, то він і вважається найкращим;
якщо більше 1 − розглядаємо ці варіанти за показником q3 і так далі.
7. Якщо усі показники послідовно розглянуті і в результаті отримана множина
π = π 1 ´ π 2 ´ K ´ π m , що містить більш чим одну альтернативу, то можна застосувати 2
підходи:
- зменшити величину допустимої поступки Dq j , починаючи з першого за важливістю
показника і повторити усі кроки рішення;
- надати ОПР остаточний вибір кращого варіанта.
Методика була застосована для вибору моделі представлення знань в розробленому
інтелектуальному тренажері для підготовки оперативного персоналу систем (рис. 2). В
результаті було рекомендовано використовувати фреймово-продукційну модель
подання знань.
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Рис. 2. Архітектура інтелектуального тренажеру, що імітує модель групової діяльності

Також для визначення переважності альтернатив в межах вирішення завдань нечіткої
багатокритеріальної оптимізації достатньо ефективним виступає метод аналізу ієрархій.
Метод аналізу ієрархій (МАІ) у цей час є, мабуть, самим популярним підходом до
рішення багатокритеріальних завдань. Це, насамперед, пов’язане з тим, що багато реальних
проблем можна представити у вигляді деякої ієрархічної структури цілей, підцілей, варіантів
рішень (альтернатив), на основі якої побудований метод. Крім цього, метод використовує
матриці парних порівнянь для одержання додаткової інформації про показники і
альтернативи, побудова яких для багатьох експертів є досить простим завданням.
Рішення завдання вибору оптимального варіанта моделі подання знань в ІНС тоді
передбачає виконання наступних етапів.
Перший етап полягає у формалізації завдання у вигляді ієрархічної структури з
декількома рівнями: ціль, показники, альтернативи (рис. 3). Виходячи з аналізу властивостей
варіантів моделей подання знань, експертно були вибрані сім показників.
На 2-му етапі ранжуються показники якості моделей подання знань ІНС за відносною
важливістю. Для цього використовується метод попарних порівнянь А.П. Ротштейна і
9-бальна шкала Сааті.
На 3-му етапі оцінюється кожна з альтернатив за показниками якості МПЗ з
виявленням найбільш переважної з них. Будуються матриці експертних оцінок, в яких
елементи ієрархії третього рівня (альтернативи) порівнюються попарно по відношенню до їх
впливу (вазі, інтенсивності) на загальну для них характеристику (показник другого рівня) і
являють собою зворотньосиметричні
1
квадратні матриці M = a ij , де a ij =
.
a ij
Для кількісної оцінки ступеня погодженості думок експертів застосовується коефіцієнт
конкордації (6).
12d
K= 2 3
,
(6)
m ( n - n)
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Рис. 3. Формалізація завдання вибору моделі подання знань в ІНС за показниками
2

ém
ù
де d = åd = åå
ê rij -0.5m(n+1)ú , m – кількість експертів, j = 1, m , n – кількість властивостей,
i =1
i=1 ëi =2
û
що розглядаються, i = 1, n , rij – місце, що зайняла i -а властивість у ранжируванні j -им
n

2
i

n

експертом, d i – відхилення суми рангів по i -й властивості від середнього арифметичного
сум рангів за n властивостями.
На 4-му етапі усереднюються значення вагових коефіцієнтів по кожному показнику.
Підраховуються підсумкові ваги кожної з альтернатив і визначається найкраща
альтернатива (7).
W = max (W (i)) Þ a rat ,
i

m

W (i ) = å aij × A( j ),

(7)

j =1

де m – кількість показників, m = 1, q , i – кількість альтернатив, i = 1, n , A( j ) – функція, що
повертає j -й за важливістю показник, j = 1, l .
Виходячи з результатів розрахунків та обраних показників якості, було запропоновано
використовувати продукційну модель подання знань для організації роботи інтелектуальної
комп’ютерної тренажерної системи навчання.
Отже, завдання вибору моделі подання знань в ІНС є одним з центральних завдань
етапу проектування подібних систем. Раціональний вибір МПЗ залежить не тільки від
обґрунтованості показників якості МПЗ, а і від ефективного вирішення завдання нечіткої
багатокритеріальної оптимізації. Запропонована методологія дозволяє урахувати якісні та
кількісні показники МПЗ і на підставі лексикографічного методу або методу аналізу ієрархій
обрати найкращий варіант моделі подання знань у інтелектуальній навчальній системі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Анохин А.М., Глотов В.А., Павельев В.В. Методы определения коэффициентов
важности критериев. // Автоматика и телемеханика – 1997 – № 8 – с. 3 – 35.
70

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
УДК 621.396.1
Міночкін Д.А. (ІТС НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИКА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ МІМО ПРИ ВПЛИВІ
МІЖСТІЛЬНИКОВИХ ЗАВАД
В роботі розглядається задача підвищення частотної ефективності стільникових систем зв’язку при
передачі сигналів багатопроменевими каналами. Запропоновано методику вибору параметрів MIMO-системи,
яка дозволяє значно підвищити пропускну здатність системи при дії міжстільникових завад.
В статье рассматривается задача повышения частотной эффективности сотовых систем связи при
передаче сигналов по многолучевым каналам. Предложена методика выбора параметров MIMO-системы,
которая позволяет значительно повысить пропускную способность системы при воздействии межсотовых
помех.
The task of frequency efficiency increase in cellular communication networks during transmission of signals on
multibeam channels is considered in the article. The method of MIMO-system parameters choice is offered. Method
allows considerably increasing the carrying capacity of the system during influence of intercellular interferences.
Ключові слова: МIМО, адаптивна обробка сигналів, міжстільникові завади.

Актуальність досліджень. Основним фактором, який обмежує збільшення швидкості
передачі інформації, є явище багатопроменевості в радіоканалі між мобільним користувачем
і базовою станцією. Багатопроменеві канали характеризуються випадковою зміною
коефіцієнта передачі, тому параметри сигналів на вході приймача є випадковими й
невідомими. Завадостійкість каналів передачі при цьому погіршується, оскільки при
прийманні немає можливості використати відомості про дійсні значення параметрів
сигналів [1, 2].
Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є застосування методів просторової
обробки сигналів у системах радіодоступу, зокрема технології „багато входів - багато
виходів” (Multiple-input multiple-output - MIMO) [3, 4]. У технології MIMO поєднані
просторово-часові методи приймання з використанням адаптивних антен і методи
просторово-часового кодування й просторово-часового розділення сигналів.
Останнім часом технологія MIMO розглядається для використання в стільникових
системах зв’язку стандарту CDMA2000 (3GPP2) і WCDMA (3GPP), особливо для таких
високошвидкісних режимів як EV-DV, EV-DO и HSDPA [5]. Тому методи підвищення
ефективності MIMO-систем [6] є об’єктом інтенсивних досліджень протягом останніх років,
проте, невирішеним залишається завдання підвищення пропускної здатності МIМО-систем в
умовах дії міжстільникових завад.
Як було показано в [7], завади від інших стільників можуть значно зменшити загальну
пропускну здатність системи MIMO-CDMA, хоч однією з основних переваг CDMA є його
стійкість до соканальних завад. Проблема впливу завад від інших стільників на погіршення
пропускної здатності в стільникових системах відома давно, але вплив таких завад на MIMOсистеми з може виявитися більш сильним, ніж на традиційні системи.
Підвищення пропускної здатності можливе за рахунок адаптивної зміни параметрів
MIMO-системи, таких як кількість приймальних та передавальних антен, потужність
сигналу, вид сигнально-кодової конструкції (СКК), спосіб обробки сигналів при прийманні
[6, 8]. Тому метою статті є визначення вимог до перспективних МІМО-систем, які
використовуються в стільникових мережах радіозв'язку, і розробка методики, яка дозволить
здійснювати вибір параметрів сигналів в таких системах при впливі міжстільникових завад.
Вихідні дані методики. Задано: параметри прийомопередавального пристрою і каналу
зв’язку F = {fi}, i = 1, m , де f1 …fm – кількість передавальних та приймальних антен, вид
модуляції, вид та параметри коригувального коду, потужність сигналу, смуга частот сигналу,
відношення сигнал/завада (ВСЗ), H – канальна матриця.
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Необхідно: визначити параметри МІМО-системи, які максимізують пропускну
здатність при виконанні обмеження на значення ймовірності помилкового приймання
сигналів Рпом £ Рпом доп .
Обмеження: τ гр £ τ кор , де τ гр – тривалість групи символів, τ кор – час кореляції
завмирань; розмірність ансамблю сигналів 2 £ М £ 64; кількість передавальних антен Мt £ 8;
кількість приймальних антен Мr £ 8; швидкість коригувального коду R = 0,5-0,9; ймовірність
помилкового приймання сигналів Рпом £ 10-3.
Допущення: канальна матриця Н – відома і постійна за час τ гр .
Завдання вибору параметрів МІМО-системи з максимальними показниками пропускної
здатності зводяться до типової оптимізаційної задачі. Система рівнянь для розв’язання
оптимізаційної задачі має вигляд
ìβ F = F1 (vі , DF , M , M t , M r , n, R, d , Q 2 ) ® max;
(1)
í
Рпом = F2 ( Pc , M , n, R, d ) £ Рпом доп ,
î
vі
- коефіцієнт використання смуги частот системи (питома пропускна здатність), vі
DF
- швидкість передачі інформації; DF - ширина смуги пропускання каналу; n - довжина
кодової комбінації, Рс - потужність сигналу, М – розмірність ансамблю сигналів, R швидкість коригувального коду ( R = k / n ), k – кількість інформаційних біт в кодовій

де β F =

комбінації довжиною n, d - величина кодової відстані, Q 2 - відношення сигнал/шум на вході
приймача.
В [9] показано, що пропускна здатність системи з адаптивною модуляцією більша ніж у
системи з адаптивним управлінням потужністю при однаковій середній потужності
передавача. Застосування методів багатопозиційної маніпуляції підвищує питому швидкість
передачі b F. При цьому збільшення розмірності ансамблю сигналів М призводить до
зменшення відстані між найближчими сигнальними точками ансамблю (dmin), що спричиняє
зниження завадостійкості приймання сигналів.
При високих вимогах до достовірності передачі доцільним стає застосування
коригувальних (завадостійких) кодів, які дозволяють підвищити завадостійкість в обмін на
зниження питомої швидкості передачі інформації. Одночасні вимоги високої швидкості і
достовірності передачі інформації в умовах обмеженого частотного й енергетичного ресурсу
можуть бути виконані при спільному використанні багатопозиційних сигналів і ефективних
завадостійких кодів. Створення систем передачі, у яких досягаються близькі до граничних
показники ефективності, вимагає спільного узгодження кодека і модему з урахуванням
статистичних властивостей неперервного каналу, тобто застосування сигнально-кодових
конструкцій.
Розкриємо функціонали системи рівнянь (1). Швидкість передачі інформації МІМОсистеми визначається як:
B M × M r × log 2 M
,
(2)
vi = = t
τi
τi
де τ i – тривалість радіоімпульсу; В – кількість інформаційних біт, що передається за один
радіоімпульс.
Ймовірність помилки при застосуванні коригувального коду визначається виразом [10]
Pпом ³

n

å Cnj P1 j (1 - P1) n- j ,

(3)

j = sвипр +1

де Pпом – ймовірність помилкового декодування кодової комбінації, sвипр = (d - 1) 2 –
кратність помилок, яку код виправляє, j – кратність помилки у блоці з n елементів, Pпом –
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ймовірність виникнення помилок в послідовності переданих кодових елементів,
Сnj = n! j!(n - j )! – біноміальний коефіцієнт, який дорівнює кількості різних сполучень j
помилок у блоці з n символів. Значення P1 визначається видом модуляції сигналу [11] та для
сигналів з двох- та чотирьохпозиційною фазовою модуляцією (ФМ) розраховується з
урахуванням швидкості кодування R:
1
P1 ФМ = éê1 - Ф é 2Q 2 R ù ùú ,
(4)
êë
úû û
2ë
де Ф( x ) =

2
2π

æ t2 ö
x ç- ÷
ç 2÷
e è ø dt

ò

– функція Крампа [11].

0

Завадостійкість приймання багатопозиційних сигналів з квадратурною амплітудною
модуляцією (КАМ) можна оцінювати спрощеним виразом [11, 12]
æ d 2 öù
1 M M 1 éê
ki
1 - Fç
Р1 КАМ »
R ÷ú,
(5)
å
å
ç
2G0 ÷ú
М k =1 i =1 2 ê
è
øû
ë
k ¹i
де dki – відстань між сигналами з номерами k та i.
Таким чином, система рівнянь (1) для розв’язання оптимізаційної задачі
перетворюється до вигляду:
M t × M r × log 2 M
ì
® max;
ïvi =
τi
ï
n
ï
j j
n- j
£ Рпом доп ;
ïРпом = å Cn P1 (1 - P1 )
(6)
í
j =( d +1) / 2
ï
2
ï2 £ M £ 64, 1 £ Q £ 100 ;
ïM t £ 8; M r £ 8 ;
ïîDF = DFзад , τ i £ τi доп .
Розв’язання представленої задачі умовної дискретної оптимізації доцільно проводити за
допомогою направленого перебору допустимих варіантів з використанням ітеративного
алгоритму.
Етапи методики. Методика вибору параметрів системи МІМО при впливі
міжстільникових завад, структурна схема алгоритму реалізації якої представлена на рис. 1,
складається з наступних етапів.
Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку F = {fi}, а також значення допустимої величини ймовірності помилкового приймання
сигналів Рпом доп .
Оцінка стану каналу зв’язку. Розробка і впровадження адаптивних методів
інформаційного обміну вимагають створення ефективних процедур контролю та
прогнозування стану каналів зв’язку і якості передачі інформації. Для вирішення даного
завдання необхідне залучення методів сучасної математичної статистики, зокрема перевірки
статистичних гіпотез щодо параметра (групи параметрів), який характеризує стан каналу
зв’язку. На даному етапі за допомогою одного з відомих методів [13,14] оцінюється стан
багатопроменевого каналу зв’язку та визначається його канальна матриця
h12 ... h1M r ù
é h11
êh
h22 ... h2 M r ú
(7)
H = ê 21
ú,
... ...
... ú
ê ...
êëhM t 1 hM t 2 ... hM t M r úû
де hij – передаточна функція між i-ою передавальною та j-ою приймальною антенами.
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Рис. 1. Структурна схема алгоритму реалізації методики вибору параметрів системи МІМО
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Вибір кількості приймальних і передавальних антен. Пропускна здатність МІМОсистеми суттєво залежить від кількості передавальних і приймальних антен. Для системи
стільникового зв’язку без рознесення, з урахуванням формули Шеннона для визначення
пропускної здатності неперервного каналу зв'язку [4], коефіцієнт використання смуги частот
розраховується:
ö
æ
P
(8)
β F = log 2 çç 1 + c К 2 ÷÷ = log 2 1 + h 2 К 2 ,
Pш
ø
è

(

)

де h2 = Рс/Рш - відношення потужності сигналу до потужності завади (шуму); К - коефіцієнт
передачі.
Для системи з однією передавальною антеною та Мr приймальними, частотна
ефективність збільшиться:
Mr
æ
ö
β F = log 2 ç1 + h 2 å К 2j ÷ ,
(9)
ç
÷
j =1
è
ø
де Кj - коефіцієнт передачі на j-й приймальній антені.
Для системи, яка має в своєму складі Мt передавальних антен і одну приймальну
одержимо:
æ
h 2 М t 2 ö÷
b F = log 2 ç1 +
Кj .
(10)
ç Мt å
÷
=
j
1
è
ø
З виразу (10) видно, що в порівнянні з попереднім випадком тут відсутній виграш при
збільшенні кількості антен.
Для системи з Мr приймальних і Мt передавальних антен:
m
h2
b F = å log 2 (1 +
×λ j ) ,
(11)
Мt
j =1
де λj – власні числа матриці К розмірності Mt´Mr; m = min(Mt, Mr).
Вибір ансамблю сигналів. Вибирається розмірність ансамблю сигналів M, а також
структура ансамблю сигналів. При створенні СКК широкий розвиток одержали методи
двовимірної модуляції, при яких ансамблі сигналів можуть бути представлені точками в
двовимірному евклідовому просторі. Незважаючи на те, що теоретично при передачі
інформації з каналу одновимірні види модуляції мають такі ж потенційні можливості, що і
двовимірні, при формуванні СКК одновимірна модуляція використовується набагато рідше.
Застосування багатовимірних сигналів обмежується складністю реалізації таких СКК.
Більшість відомих СКК базується на використанні сигналів фазової модуляції (ФМ-М),
квадратурної амплітудної модуляції (КАМ-М) і амплітудно-фазової модуляції (АФМ-М) [15, 16].
При багатопозиційній ФМ сигнальні точки розташовані на колі і простір сигналів
використовується неефективно. Сигнали з КАМ і АФМ характеризуються більш щільним і
рівномірним розташуванням сигнальних точок на сигнальному просторі, що при однаковій
середній енергії сигналу забезпечує більші значення мінімальної відстані d і більш високу
завадостійкість.
Ансамблі сигналів зручно будувати на основі просторової точкової решітки, приклад
якої показаний на рис. 2. Тут у двовимірному просторі на площині показана множина
регулярно розташованих точок, які утворюють плоску решітку. Особливістю регулярних
решіток є періодична повторюваність її елементів при переміщеннях уздовж визначених
напрямків, а також різні види симетрій поворотів навколо центрів решітки. Як ансамбль
сигналів вибирають компактно розташовану множину точок решітки, що лежать у
замкнутому контурі. На рис. 2 показані ансамблі, які становлять практичний інтерес, з
кількістю сигналів М = 2n, n = 2...6.
При оцінці ефективності сигнальної конструкції враховують її середню енергію і
відстань між елементами, яка визначає завадостійкість ансамблю. Середня енергія
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Рис. 2. Приклади побудови просторових точкових решіток
визначається як середнє суми квадратів відстаней di від початку координат до i-ї сигнальної
точки ансамблю:

Еn =

1

2n

å di2

.
(12)
2 i =1
Розрізняють квадратні і трикутні решітки. Для ансамблів на основі квадратних решіток
при n ³ 4 можлива апроксимація середньої енергії сигнальної конструкції. У цьому випадку
~
для сигнального ансамблю у вигляді квадрата – Е = (2 3)2n , а для хрестоподібного
~
ансамблю (для непарних n) – Е = (31 48)2n . Оскільки хрестоподібні конструкції ефективніші
за квадратні, то краще використовувати хрестоподібні конструкції і для парних n. Кращою
фігурою, що має мінімальну середню енергію, є круг. Для ансамблів сигналів вкладених у
~
круг, середня енергія апроксимується величиною Е = (2 π)2 n , що ефективніше ніж
квадратна і хрестоподібна конструкції.
Оскільки в двовимірному просторі щільніше упакування (а значить і завадостійкість)
забезпечують трикутні решітки, то ансамблі сигналів, що використовують точки цих
решіток, виявляються на 0,6 дБ ефективніші, ніж ансамблі на основі квадратних решіток.
В системах стільникового зв’язку з адаптивною модуляцією швидкість передачі
сигналів змінюється пропорційно відношенню сигнал/завада за рахунок зміни кількості біт,
які передаються за допомогою одного символу.
Вибір коригувального коду. За типом завадостійких (коригувальних) кодів усі СКК
можна поділити на два великих класи: на основі блокових кодів і на основі неперервних
кодів. Крім того, окремий клас складають СКК на основі каскадних кодів, які застосовують
одночасно блокові і неперервні коди. Останнім часом велика увага приділяється новому і
перспективному класу завадостійких кодів – паралельним каскадним згорточним кодам,
відомим як турбо коди [17, 18].
Введення турбо кодів відкрило новий напрямок вирішення проблеми створення
ефективних кодів і декодування їх з малою складністю. Ці коди дозволяють забезпечувати
завадостійкість приймання сигналів каналами з шумами близьку до теоретично можливої
(границя Шенона).
Різні види завадостійких кодів докладно розглянуто в [10]. Застосування завадостійкого
кодування призводить до збільшення ширини спектру сигналу, тому параметри коду
вибираються в залежності від ширини смуги пропускання каналу зв’язку DF.
Вибір способу обробки сигналів при прийманні. Результати досліджень, отримані в низці
робіт [17, 19], демонструють, що MIMO приймачі, які можуть значно послабити завади від
n
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сусідніх стільників, значно покращують ефективність роботи багатостільникової системи.
При цьому основна увага зосереджена на подавленні завад від сусідніх стільників, а не
внутрішньостільникових завад. Рівень внутрішньостільникових завад в 3G з CDMA не є
істотним через використання ортогональних кодів при передачі від базової до мобільної
станції. Тому, в цьому випадку, еквалайзер на рівні базової мікросхеми є найбільш
ефективним способом для подавлення внутрішньостільникових завад, оскільки, не
враховуючи багатопроменевості, користувачі всередині стільника не є завадою один-одному.
Розглянемо найбільш ефективні способи обробки сигналів в приймачі, які можуть бути
використані для подавлення міжстільникових завад в системах 3G з MIMO.
Багатокористувальницьке детектування з максимальною правдоподібністю. У
випадку доступності миттєвої інформації про завади в каналі, можна мінімізувати
ймовірність помилки в багатостільникових системах MIMO шляхом використання
багатокористувальницького детектування з максимальною правдоподібністю. Однак,
миттєву інформацію про канал достатньо важко отримати для сусідніх базових станцій і,
крім того, це потребує підвищення рівня потужності мобільного терміналу. Алгоритм
максимальної правдоподібності зводиться до розрахунку евклідових відстаней для усіх
можливих пар переданих символів. Однак при великих розмірностях сигнальних ансамблів
КAM-M (М > 4), даний алгоритм стає непрактичним.
Дійсно, для системи MIMO з Mr´Mr ступінь ваги реалізації прямо пропорційний M N ×M r ,
де N – кількість джерел завад [20]. Одним із субоптимальних рішень в цьому випадку є, так
званий, сферичний детектор, який спочатку визначає невелику початкову область пошуку
(сферу), а потім здійснює пошук пари найбільш ймовірних переданих символів методом
побудови дерева ймовірностей [21]. Сферичні декодери є ефективними при середніх
значеннях NMr, але зазнають невдачі при великій кількості антен чи джерел завад. Однак такі
декодери мають різну складність, що перешкоджає їх реалізації.
Приймач з мінімальною середньоквадратичною помилкою. Приймач з мінімальною
середньоквадратичною помилкою (МКСП) використовує лінійну апроксимацію більш
складного алгоритму максимальної правдоподібності. Тут можна розглянути два класи
приймачів: приймачі, які мають інформацію про джерело завад в каналі
(багатокористувальницьке детектування з МКСП), і приймачі, які не мають інформації про
завади окрім їх автокореляції („сліпий” МКСП приймач).
Зазвичай, перший клас приймачів має більш високу ефективність, однак у них є два
важливі недоліки. По-перше, як і для приймача з максимальною правдоподібністю, досить
важко миттєво отримати канальну інформацію про базові станції, які є джерелами завад. Подруге, оскільки Мt антен на кожній з N базових станцій, які заважають, є Мt незалежними
джерелами завад (із загальною кількістю джерел MtN), то маючи тільки Mr << MtN
приймальних антен, достатньо важко ефективно подавити усі завади. Одним із спрощень в
даній ситуації може бути подавлення тільки пілотного сигналу і сигналів загального каналу
від базових станцій, які впливають найсильніше, що дозволить послабити вимоги до оцінки
каналу. Після вибору способу обробки сигналів перевіряється виконання вимог із
забезпечення заданої ймовірності помилкового приймання сигналів.
Оцінка ефективності запропонованої методики показала, що виграш за пропускною
здатністю складає 16-21 % в порівнянні з відомими [22-24].
Висновки. Таким чином, застосування розробленої методики дозволяє значно
підвищити показники частотної ефективності системи МІМО при впливі міжстільникових
завад.
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ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ВЕЛИЧИНИ ЗБИТКІВ
УНАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ ОБЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розглянуто метод максимальної правдоподібності для оцінювання параметрів закону розподілу
величини збитків унаслідок реалізації загрози безпеці інформації за умови недостатнього обсягу
статистичних даних. Метод базується на знаходженні такої оцінки параметра котра перетворює функцію
правдоподібності в максимум.
Рассмотрен метод максимального правдоподобия для оценивания параметров закона распределения
величины убытков вследствиеи реализации угрозы безопасности информации при условии недостаточного
объема статистических данных. Метод базируется на определении такой оценки параметра, которая
превращает функцию правдоподобия в максимум.
The method of maximum likelihood for parameter estimation of distribution revenue loss due to implementation
of information security threats in the absence or insufficient sample size of statistical data is offered. The method is
based on finding of this evaluation parameter which translates into a maximum likelihood function.
Ключові слова: закон розподілу величини збитків, загроза, ризик, безпека інформації, метод
максимальної правдоподібності.

Актуальність досліджень
Інформаційні ресурси держави або суспільства в цілому, а також окремих організацій і
фізичних осіб являють собою визначену цінність, мають відповідне матеріальне вираження і
вимагають захисту від впливу різноманітних за своєю сутністю загроз, які можуть призвести
до втрати основних властивостей інформації: конфіденційності, доступності, цілісності. При
цьому забезпечення безпеки інформації орієнтоване на створення та підтримку в дієздатному
стані інженерних, програмно-апаратних, правових, організаційних заходів, котрі дозволяють
запобігти або ускладнити можливість реалізації загроз безпеці інформації, а також знизити
потенційні збитки. Зазначені заходи прийнято називати комплексною системою захисту
інформації. ЇЇ створення повинне починатися з аналізу можливих загроз безпеці інформації
за результатами котрого необхідно оцінити ризик [1].
Крім цього у лютому 2010 року відповідно до статті 7 Закону України „Про
Національний банк України” і статті 10 Закону України „Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах”, та з метою підвищення рівня безпеки
інформації в банківській системі України Департаментом інформатизації Національного
банку України було розроблено проект нормативно-правового акту Національного банку
України „Про введення в дію стандартів з управління інформаційною безпекою в банківській
системі України”, а саме [2]:
-ГСТУ СУІБ 1.0/ISO/IES 27001:2010 „Інформаційні технології. Методи захисту.
Система управління інформаційною безпекою. Вимоги” (ISO/IES 27001:2005, МОD).
-ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IES 27002:2010 „Інформаційні технології. Методи захисту. Звід
правил для управління інформаційною безпекою” (ISO/IES 27002:2005, МОD).
Зазначені галузеві стандарти передбачають встановлення вимог до розроблення,
впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримки та вдосконалення
задокументованої системи управління безпекою інформації у контексті ризиків.
До того ж, з метою підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо
виявлення, оцінювання, прогнозування загроз безпеці інформації, запобігання та забезпечення
ліквідації їх наслідків, здійснення міжнародного співробітництва з цих питань у Державній
службі спеціального зв’язку та захисту інформації України було запроваджено проект під
умовною назвою „Computer Emergency Response Team (CERT-UA)” [3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій
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У відповідності з [1] ризик загрози безпеці інформації залежить від двох показників –
ймовірності реалізації загрози та величини збитків – і може бути представлений як
P = f ( x, m , l , q ),
де P – величина ризику загрози безпеці інформації, f ( x, m , l ,q ) – закон розподілу величини
збитків x з параметрами:
- положення m , який характеризує положення області можливих значень величини
збитків на числовій осі;
- масштабу l , який визначає масштаб вимірювання значень величини збитків;
- форма q , яка визначає форму кривої розподілу величини збитків.
При цьому застосування вибраного на етапі розроблення системи управління безпекою
інформації методу оцінювання ризику загроз безпеці інформації орієнтоване на отримання
апріорних оцінок параметрів закону розподілу f ( x, m , l ,q ) величини збитків x .
Згідно [4], всі методи оцінювання параметрів закону розподілу величини збитків x
унаслідок реалізації загрози безпеці інформації поділяються на точкові та інтервальні. При
використанні методів інтервального оцінювання на відміну від точкових, складно отримати
порівнювальні та відтворювальнні оцінки параметрів закону розподілу величини збитків.
При цьому для зазначених методів, при постановці задачі оцінювання параметрів характерна
безпосередня залежність від достатності статистичних даних [5 – 6], котрих, як
правило, недостатньо.
Однак, як зазначено в [7], отримані оцінки параметрів вважаються хорошими, якщо вони
обґрунтовані, незміщені, ефективні. Одним із методів оцінювання параметрів, котрий
задовольняє визначеним вимогам за умови недостатності статистичних даних, є метод
максимальної правдоподібності. Його пропонується використовувати для знаходження
апріорних оцінок узагальненого теоретичного закону розподілу загрози безпеці інформації
[8]. Суть методу максимальної правдоподібності полягає в знаходженні максимуму функції
l ( x, μ, λ, θ) = f ( x, μ, λ, θ).
(1)
Постановка задачі
Нехай відома множина законів розподілу величини збитків унаслідок реалізації загрози
безпеці інформації [9]
F = {Fi } ,
де Fi – i -та підмножина множини F

Fi = { fij | f ( x, μ, λ, θ)}, i = 1, n. .

(2)

При цьому fij – j-ий елемент i -ої підмножини fij Î Fi . Причому індекс „ i ” позначає
кількість параметрів, котрими описуються закони розподілу величини збитків x унаслідок
реалізації загрози безпеці інформації i -ої підмножини множини F .
Оскільки закон розподілу величини збитків може бути описаний одним, двома або
трьома параметрами ( n = 3 ) , представимо (2) у наступному вигляді
1. F1 := { f1r | f ( x, μ )}.
2. F2 := { f 2 s | f ( x, μ, λ)} .
3. F3 := { f 3t | f ( x, μ, λ, θ)} .
Причому r + s + t = j.
Виходячи з загальних відомостей про характер залежності між імовірністю реалізації
загрози та величиною збитків [10], вважатимемо, що відома форма закону розподілу
f ( x, m , l ,q ) Î F величини збитків x унаслідок реалізації загрози безпеці інформації, котра
залежить від параметрів: величини найбільш очікуваних збитків x = xоч. , положення μ ,
масштабу λ , форми θ , – за умови недостатності обсягу статистичних даних. У зв’язку з цим,
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доцільно розглянути наступні два випадки отримання апріорних оцінок параметрів
f (x, μ, λ, θ) в означеному контексті:
1. Визначення величини найбільш очікуваних збитків xоч. та ймовірності реалізації
загрози f ( xоч. ) , якщо відомі параметри положення μ , масштабу λ , форми θ .
2. Визначення параметрів положення μ , масштабу λ , форми θ , якщо відома величина
найбільш очікуваних збитків xоч. .
Виклад основного матеріалу дослідження
У відповідності з методом максимальної правдоподібності апріорною оцінкою буде те
значення параметра для котрого функція правдоподібності приймає найбільш можливі
значення, тобто необхідно знайти такі x€, μ€, λ€, θ€ для котрих виконується наступна нерівність
l ( x€, μ€, λ€, θ€) ³ l ( x, μ, λ, θ) .
У загальному випадку значення апріорних оцінок параметрів x€, m€, l€, q€ визначаються
як корені рівняння
¶(l ( x, μ, λ, θ))
l ' ( x, μ, λ, θ) =
= 0.
(3)
¶x ¶μ ¶λ ¶θ
За умови виконання (3) достатньою умовою для знаходження точки локального
максимуму f (x, μ, λ, θ) є нерівність
l " ( x, μ, λ, θ) < 0.
Дотримуючись рекомендацій поданих у [8], запишемо логарифм функції
правдоподібності (1) як
¶
L'
(ln L) ' = 0 Þ
ln L = = 0, L > 0.
¶x ¶μ ¶λ ¶θ
L
При цьому вираз (3) прийнято називати рівнянням правдоподібності для котрого

(ln L)" < 0.
Розглянемо зазначені випадки визначення апріорних оцінок параметрів за умови, що
відомий закон розподілу f (x, μ, λ, θ) величини збитків унаслідок реалізації загрози безпеці
інформації.
Випадок 1. Визначення величини найбільш очікуваних збитків xоч. та ймовірності
реалізації загрози f ( xоч. ) , якщо відомі параметрами положення m , масштабу λ , форми θ .
Для знаходження величини найбільш очікуваних збитків та ймовірності реалізації
загрози запишемо рівняння правдоподібності
¶(ln L)
= 0,
¶x
корінь котрого і буде шуканою апріорною оцінкою величини найбільш очікуваних збитків.
Знайшовши значення xоч. , доцільно перевірити правильність проведених обчислень за
допомогою моди x€ закону розподілу величин збитків унаслідок реалізації загрози безпеці
інформації, тобто
f ( x€) = max f ( x) .
x

При цьому, найбільш очікуване значення величини збитків xоч. знайдене правильно,
якщо воно співпадає зі значенням моди x€ теоретичного закону розподілу, а саме:
xоч. = x€.
Після цього, обчислюємо значення ймовірності найбільш очікуваного значення
величини збитків унаслідок реалізації загрози безпеці інформації, а саме f ( xоч ) .
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Випадок 2. Визначення одного з (або) комбінації параметрів: положення m , масштабу
λ , форми θ , якщо відома величина найбільш очікуваних збитків xоч. .
Для визначення величини одного з (або) комбінації параметрів (положення μ ,
масштабу λ , форми q ) використовуватимемо рівняння правдоподібності
¶ (ln L)
= 0,
¶μ ¶λ ¶θ
корені котрого і будуть шуканою апріорною оцінкою параметрів. Диференціюючи ln L з
подальшим послідовним прирівнянням часткових похідних до 0, отримаємо наступну
систему рівнянь:
ì ¶(ln L)
ï ¶μ = 0,
ï
ï ¶(ln L)
= 0,
(4)
í
ï ¶λ
ï ¶(ln L)
= 0.
ï
î ¶θ
Розв’язок (4) відносно μ, λ, θ дає апріорні оцінки максимальної правдоподібності означених
параметрів.
Приклад використання
Нехай величина збитків x унаслідок реалізації загрози „Недостатність технічного
обслуговування” розподілена за законом розподілу Вейбула-Гніденко
θ -1
æ æ x öθ ö
θæ xö
f ( x, λ, θ) = ç ÷ expç - ç ÷ ÷ ,
ç èλø ÷
λèλø
ø
è
який характеризується параметрами: величиною збитків x , кількістю інцидентів λ , рівнем
зрілості θ .
Оскільки від якості проведення технічного обслуговування залежить функціонування
організаційно-технічної системи, слід зауважити, що в організації технічне обслуговування
досягло рівня, при котрому різні працівники виконують одну й ту ж задачу та
використовують схожі процедури в контексті технічного обслуговування. При цьому не
організовано процес навчання та інформування про прийняті в організації процедури,
відповідальність за використання котрих повністю покладена на окремих працівників. Згідно
з описом рівнів моделі зрілості, ситуація [11], що розглядається, відповідає другому рівню,
тобто θ = 2 .
Необхідно знайти величину найбільш очікуваних збитків та ймовірність реалізації
загрози „Недостатність технічного обслуговування” за умови, що було зареєстровано п’ять
інцидентів котрі обумовлюють появу зазначеної загрози, λ = 5 .
З урахуванням відомих початкових даних, знайдемо найбільш очікуване значення xоч.
величини збитків xоч. . Для цього, виразимо функцію f (x, λ, θ) через її логарифм і знайдемо
першу похідну, тобто:
'

'

θ
θ -1
æ æ θ x θ -1 -æç x ö÷ θ ö ö æ θ
æ -æç x ö÷ ö ö
æxö
'
ç ç æ ö
ç
ç
è λ ø ÷÷
è λ ø ÷÷
(ln f ( x) ) = ç ln ç ç ÷ e ÷ ÷ = ç ln + ln ç ÷ + ln ç e ÷ ÷ =
÷ ç λ
÷
ç λèλø
èλø
øø è
è
øø
è è

'

θ
æ
æ xö ö
= ç ln θ - ln λ + (θ - 1) ln x - (θ - 1) ln λ - ç ÷ ÷ =
ç
è λ ø ÷ø
è
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'

æ æ x öθ ö æ x ö'
= (ln θ ) - (ln λ ) + ((θ - 1) ln x ) - ((θ - 1) ln λ ) - ç ç ÷ ÷ ´ ç ÷ =
çè λ ø ÷ è λ ø
ø
è
'

'

'

'

θ -1

θ -1

θ -1
æ x ö 1 θ -1 θ æ x ö
=0-0+
- 0 - θç ÷
=
- ç ÷ .
x
x
λèλø
èλø λ
Оскільки в організації технічне обслуговування знаходиться на другому рівні зрілості
( θ = 2 ), то вираз для похідної перепишемо наступним чином
¶(ln f ( x | X ) ) θ - 1 θ æ x ö
1 2x
=
- ç ÷ = - 2.
(5)
¶X
x
x λ
λèλø
До отриманого виразу (5) застосуємо принцип максимальної правдоподібності за умови,
що було зареєстровано п’ять інцидентів, λ = 5 . Для цього, результат диференціювання (5)
прирівняємо до нуля
1 2x
=0
x 52
і розв’яжемо отримане рівняння щодо x. Внаслідок цього отримаємо
25
5
x=
=
.
2
2
5
= 3,535 ;
Звідси, xоч. =
2
Перевіримо правильність проведених обчислень. Для цього, обчислимо значення моди x€
закону розподілу Вейбула-Гніденко
θ -1

1

æ θ - 1 öθ
x€ = λ ç
÷
è θ ø
і порівняємо результат зі знайденим xоч. , тобто:
1

1

1

æ θ -1 ö θ
æ 2 -1ö2
æ 1 ö2
x€ = λ × ç
÷ = 5×ç
÷ = 5ç ÷ = 5 0,5 = 5 × 0,707 = 3,535 .
è θ ø
è 2 ø
è2ø
З метою визначення ймовірності реалізації загрози „Недостатність технічного
обслуговування” підставимо значення λ, θ, xоч. у вираз
q -1

q æxö
f ( x, l , q ) = ç ÷
l èl ø

æ æ x öq ö
expç - ç ÷ ÷
ç èl ø ÷
ø
è

і, як наслідок, отримаємо

æ æ 3,535 ö 2 ö
÷ = 0,4(0,707)1 exp - (0,707)2 =
expç - ç
ç è 5 ÷ø ÷
è
ø
1
2
= 0,4(0,707) exp - (0,707) = 0,2828exp(- 0,4998) = 0,2828 × 0,6067 = 0,1716.
Таким чином, f ( xоч. , λ, θ) = f (3,535; 5; 2) = 0,1716 , xоч. = x€ = 3,535 .
Висновки
1. На підставі проведеного аналізу методів оцінювання параметрів закону розподілу
величини збитків унаслідок реалізації загроз безпеці інформації слід відзначити їх залежність
від достатності статистичних даних, котрих на етапі функціонування організаційнотехнічних систем об’єктів інформаційної діяльності, як показує практика, недостатньо.
2. За умови недостатності статистичних даних відсутня можливість побудови
статистичного (емпіричного) закону розподілу величини збитків x у зв’язку з чим
пропонується для отримання апріорних оцінок параметрів як модель дослідження
2 æ 3,535 ö
f ( xоч. , λ, θ) = ç
÷
5è 5 ø

(

2 -1

(

)
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використовувати узагальнений теоретичний закон розподілу f (x, μ, λ, θ) ймовірності
реалізації загрози.
3. У зв’язку з неможливістю отримання результату з заданою точністю та
достовірністю доцільно апріорно оцінювати параметри теоретичного закону розподілу
величини збитків x для кожної, окремо взятої, загрози безпеці інформації.
4. Застосування принципу максимальної правдоподібності дозволяє знайти найбільш
очікуване значення величини збитків x , при котрому закон розподілу f (x, μ, λ, θ) має
максимальне значення. При цьому особливість використання зазначеного методу полягає в
тому, що він застосовується щодо конкретної загрози за умови недостатності
статистичних даних.
5. Використання методу максимальної правдоподібності дозволяє отримати
порівнювані та відтворювані апріорні оцінки як ймовірності реалізації загрози, так і
величини збитків за умови недостатності статистичних даних.
Отже, використання методу максимальної правдоподібності дозволяє, по-перше, знайти
апріорну оцінку як ймовірності реалізації загрози, так і величину xоч. , по-друге,
задовольнити рекомендацію дану в ГСТУ СУІБ 1.0/ISO/IES 27001:2010 щодо можливості
порівняння та відтворення результатів отриманих за допомогою вибраного методу
оцінювання ризику загроз безпеці інформації в організаційно-технічних системах об’єктів
інформаційної діяльності.
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ГРУПОВИЙ ЗОННИЙ ПОШУК ДЕФЕКТІВ ПРИ РЕМОНТІ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ
Проведений аналіз підходів до використання умовних алгоритмів діагностування (УАД) з різними
оцінками результатів виконання перевірок, які передбачають використання зон роботи фахівців залежно від
числа дефектів, ступеня пошкодження військової техніки зв'язку (ВТЗ) і глибини діагностування.
Розглядаються основні особливості розподілення ВТЗ на зони пошуку дефектів за критерієм мінімуму
середнього часу відновлення при відомій кількості фахівців. Обґрунтовується порядок формалізації розробки
діагностичного забезпечення ремонту ВТЗ з використанням групового зонного пошуку дефектів.
Проведен анализ подходов к использованию условных алгоритмов диагностирования (УАД) с различными
оценками результатов выполнения проверок, которые предполагают использование зон работы специалистов
в зависимости от числа дефектов, степени повреждения военной техники связи (ВТС) и глубины
диагностирования. Рассматриваются основные особенности разделения ВТС на зоны поиска дефектов по
критерию минимума среднего времени восстановления при известном числе специалистов. Обосновывается
порядок формализации разработки диагностического обеспечения ремонта ВТС с использованием группового
зонного поиска дефектов.
The analysis of going is conducted near the use of conditional algorithms of diagnostication with the different
estimations of results of implementation of verifications, which suppose using specialists working areas depending on
the number of defects, degree of damage of military technique connection (MTС) and depth of diagnosticating. The
examined basic features division of MTС on the zones search of defects on the criterion of minimum mean time of
renewal at the known number of specialists. Substantiates order formalization the development of diagnostic providing
repair MTС with a group of itinerant finding defects.
Ключові слова: груповий, зонний, незалежний і спільний пошук дефектів, ремонт військової
техніки зв’язку.

Актуальність теми. Поточний ремонт, усунення аварійних і бойових пошкоджень
апаратних зв’язку здійснюються їх екіпажами із залученням фахівців військових ремонтних
органів. Аналіз процесу ремонту з врахуванням віддалення військових ремонтних органів
(ВРО) та ремонтних підприємств від вузлів зв’язку показує, що середній час відновлення
ВТЗ збільшується. Відомо, що підвищення продуктивності праці ремонтників досягається
використанням сучасних методів та засобів технічного діагностування. В теперішній час
найбільше досліджений одиночний пошук дефектів без врахування групової діяльності
спеціалістів (ВРО) у складі екіпажів апаратних технічного забезпечення (АТЗ). Груповий
характер діяльності має свої особливості, облік яких також дозволяє мінімізувати
трудовитрати, вартість і час відновлення працездатності ВТЗ. Тому дослідження напрямків
оптимізації роботи групи спеціалістів актуально при проектуванні перспективних АТЗ
модульного типу для сучасних ВТЗ, а також при розробці діагностичного забезпечення [1, 2].
Аналіз останніх публікацій. При відновленні працездатності об'єкту одним фахівцем
підвищення продуктивності праці можливе лише за рахунок вдосконалення діагностичного
забезпечення і використання сучасних засобів вимірювань. Одночасна діяльність групи
фахівців за рахунок збільшення витрат праці наводить до скорочення середнього часу
відновлення, що важливе для ремонту ВТЗ.
Груповий пошук залежно від міри взаємодії фахівців підрозділяється на види [3]:
незалежний пошук, коли кожен фахівець діє самостійно без обміну інформацією
з іншими;
спільний пошук з взаємною інформацією про результати діяльності кожного фахівця і
адаптацією їх діяльності відповідно до отриманих відомостей;
зонний пошук, при якому кожен фахівець діє в певної області об’єкту, не пересічної
з іншими.
У відомих роботах досліджені деякі показники якості групового пошуку [3–10], але не
розглянутий порядок розробки діагностичного забезпечення з його реалізацією, а також не
повною мірою враховані його імовірнісні характеристики – ймовірність правильної
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постановки діагнозу і математичне сподівання відхилення діагнозу при одній помилці
фахівця в оцінці результату виконання перевірки. Отже метою статті розглянути порядок
розробки діагностичного забезпечення з врахуванням його імовірнісних характеристик.
Постановка задачі. На основі аналізу стану досліджень в даній області технічної
діагностики встановлено, що, необхідно визначити перспективні напрями досліджень і
науково обґрунтувати рекомендації по практичній реалізації групового пошуку кратних
дефектів з мінімізацією числа фахівців і побудові умовних алгоритмів пошуку оптимальної
форми, які забезпечують заданий час відновлення працездатності ВТЗ не лише в
стаціонарних, але і в польових умовах.
1. Незалежний груповий пошук дефектів
При відновленні працездатності ВТЗ в польових умовах як матеріальна база ремонтних
органів використовуються АТЗ, в яких майстрами реалізується незалежний груповий пошук
дефектів. Наприклад, в апаратній АТЗ-30 група фахівців одночасно і незалежно один від
одного кожен на своєму робочому місці може ремонтувати радіостанції тактичної ланки
управління, телефонну і телеграфну апаратуру, а також агрегати електроживлення. В такому
разі кожен майстер працює повністю автономно і процес діагностування ВТЗ відповідає
одиночному пошуку дефектів, який досить повно досліджений в спеціальній науковотехнічній літературі, науково-дослідних і дисертаційних роботах [3–5].
Розглянемо його показники якості відносно відновлення одного комплекту ВТЗ фахівцем із
екіпажа АТЗ для найбільш складного випадку – рівномірного розподілу дефектів в об’єкті.
Отримані в [10] аналітичні вирази для обчислення значення числа перевірок K залежно
від ступеню пошкодження об'єкту і параметрів алгоритмів діагностування приведені в табл. 1,
де Q – кратність дефектів в об'єкті; n – число груп елементів в алгоритмі пошуку дефектів;
m – модуль вибору перевірок однорідних алгоритмів пошуку; L – число елементів в об'єкті
з глибиною до яких здійснюється діагностування.
Відомо, що при Q £ 0,3L , коли ремонт ВТЗ здійснюється у військових ремонтних
органах, можлива побудова правостороннього алгоритму діагностування оптимальної форми
діленням об'єкту на число груп елементів [10]:

é Q
ê
+
ê ln m
n0 = ë

(L + 2(Q - 1)(L - Q ))m ùú LQ(m - 1)
ú
(ln m)2
L(m - 1)2
û
.
L + 2(Q - 1)(L - Q )
Q2

-

Слід зазначити, що в реальних умовах точне значення кратності дефектів апріорі
невідоме, що утрудняє використання приведених виразів. Перед діагностуванням ВТЗ
виконується дефектація, що дозволяє із заданою вірогідністю встановити ступінь
пошкодження об’єкту S = Q L . З врахуванням цієї обставини після підстановки у вирази
табл. 1 Q = SL і виконання умови
dK
d 2K
= 0;
>0
dn
dn 2

визначається оптимальне число груп елементів
n0 =

SL(m - 1)
.
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Таблиця 1
Аналітичні вирази для обчислення загального числа перевірок при пошуку кратних
дефектів
n
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В такому разі при використанні в процесі діагностування алгоритму оптимальної форми
остаточно отримуємо
K (n0 ) =

0,5(1 - S ) æ m - 1 öæ m - 1
1- S
ö
- 1÷ç
+ m ÷ + 2(SL - 1) + SL log m
ç
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(2)

і середній час відновлення комплекту ВТЗ одним майстром з екіпажа АТЗ складе

Tв =

tK + t y SL
P

,

(3)

де t – середній час виконання перевірки; t y – середній час усунення несправності;
P = p1+ K SL – ймовірність правильної постановки діагнозу; p – ймовірність правильної
оцінки результату виконання перевірки.
Схема алгоритму оцінки показників якості діагностування ВТЗ одним фахівцем з групи
приведена на рис. 1, де Tвп – припустимий час відновлення. Його використання дозволяє
розробляти діагностичне забезпечення ремонту ВТЗ з різною мірою пошкодження в
польових умовах фахівцями з екіпажа апаратного зв’язку або АТЗ.
У спеціалізованих АТЗ, призначених для ремонту однотипної ВТЗ, можливе одночасне
відновлення декількох комплектів групою фахівців (наприклад, в АТО-6 майстри можуть
одночасно і незалежно ремонтувати декілька комплектів радіорелейних станцій).
Результати моделювання роботи екіпажа АТЗ показують, що за рахунок вдосконалення
діагностичного забезпечення ремонту ВТЗ і зниження часу пошуку дефектів на 25% в 2,5
рази зменшується час ремонту, а збільшення числа майстрів на 25% за тих же умов скорочує
його всього в 1,5 рази.
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табл. 1
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Кінець

Рис. 1. Схема алгоритму кількісної оцінки показників незалежного групового пошуку дефектів
2. Спільний груповий пошук дефектів
Використання незалежного групового пошуку дефектів збільшує середній час
відновлення комплекту ВТЗ унаслідок великого значення L , обумовленого цим зростання K
і, як наслідок, зменшення P . Тому доцільно підрозділяти об’єкт на зони пошуку або
здійснювати спільний пошук дефектів групою фахівців.
Даний вид групового пошуку використовується при діагностуванні об’єкту великої
розмірності з просторово рознесеними елементами, до яких відносяться апаратні зв’язку,
підсистеми електроживлення і управління функціонуванням радіопередавальних пристроїв,
багатоканальних систем радіорелейного, тропосферного і супутникового зв’язку,
устаткування польових і стаціонарних вузлів зв’язку. Результати дослідження використання
спільного групового пошуку кратних дефектів приведені в [8], де доведено, що виграш в
скороченні числа перевірок перевищує відповідне збільшення трудовитрат.
У роботі [6] отримані аналітичні вирази по оптимізації числа груп елементів і розрахунку

n0 =

é
Q
μLQ ê
+
ê ln (μ + 1)
ëê

ù
2
æ Q ö
(
L + 2(Q - 1)(L - Q ))(μ + 1) ú
÷÷ çç
ú
μ2L
è ln (μ + 1) ø
ûú
L + 2(Q - 1)(L - Q )
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загального числа перевірок залежно від кратності дефектів в об’єкті і параметрів алгоритмів
діагностування (табл. 2) при використанні усіченої процедури пошуку (УПП) групою
фахівців, де m – число фахівців в групі. Проте відсутність рекомендацій побудови
алгоритмів оптимальної форми, врахування результатів дефектації і імовірнісних
характеристик пошуку утрудняє їх практичну реалізацію.
Таблиця 2
Аналітичні вирази для обчислення загального числа перевірок при груповому
спільному пошуку кратних дефектів
n
Q
1

m +1
log m+1 L

m +1< n < L

(n - 1)(n + m + 1) + log
2mn

m +1

L
n
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2mnQ

Q£n
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3. Груповий зонний пошук дефектів
При реалізації ремонту ВТЗ агрегатним методом після встановлення в апаратній зв’язку
несправних блоків їх подальше відновлення здійснюється фахівцями АТЗ на спеціалізованих
робочих місцях, що відповідає груповому зонному пошуку дефектів. Результати досліджень
цього виду діагностування при ремонті ВТЗ узагальнені в роботі [7] і реалізовані для
оптимізації числа фахівців в [6, 9]. Доведено, що число майстрів мінімальне при діленні
об’єкту на Z = Q ln m зон і дорівнює
éæ
ù
1 ö
L ln m
÷÷ + t у ú
Q êt çç1 + log m
+
ln m ø
Q
è
û.
R0 = ë
Tвп

Якщо кількість зон визначається конструкцією ВТЗ, то в цьому випадку оптимальне
число груп в кожній зоні пошуку для Q > Z складає [5]
2
ù
é
ê Q + æç Q ö÷ - (ZL + 2(Q - Z )( L - Q ))m ú LQ (m - 1)
ú
ê Z ln m
è Z ln m ø
ZL(m - 1)2
û
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а загальне число перевірок в одній зоні пошуку кратних дефектів із застосуванням УПП [7]
Kz =

(nZ - Q )(nZ + mQ ) + æ Q - 1öé1 + n(L - Q )Z ù + Q log L ,
ç
÷ê
m
ú
2nQZ (m - 1)
nZ
è Z ø ë QL(m - 1) û Z

тоді мінімальне необхідне число майстрів [5]
R=

t (Z (1 + K Z ) + Q Z ) + t y Q
Tвп

.

При цьому не враховано результати дефектаціїї ВТЗ і ймовірнісні характеристики
процесу діагностування.
Висновки. Досліджено напрямки підвищення ефективності діагностичного
забезпечення ремонту військової техніки зв’язку шляхом оптимізації форми і збільшенням
модуля вибору алгоритмів з впровадженням усіченої процедури пошуку кратних дефектів.
Опрацьовано відомі залежності показників якості діагностичного забезпечення ремонту
військової техніки зв’язку від керованих змінних, які не враховують результатів дефектації і
імовірнісних характеристик процесу пошуку дефектів, що знижує їх цінність.
Напрямками подальших досліджень є методичне забезпечення розробки програм
діагностування військової техніки зв’язку для практичного використання в умовах
військового ремонту з врахуванням сучасних досягнень теорії дискретного пошуку і
усуненням встановлених недоліків.
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ПОБУДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті розглянуті основні принципи побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
для діагностування інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення. Приведені нові
алгоритми перетворення інформації в СППР, що дозволяють отримувати набори ефективних рішень.
В статье рассмотрены основные принципы построения интеллектуальных систем поддержки
принятия решений для диагностирования информационно-телекоммуникационной системы военного
назначения. Приведенные новые алгоритмы преобразования информации в СППР, которые позволяют
получать наборы эффективных решений.
In the article the basic principles of intelligent decision support systems for the diagnosis of information and
telecommunications systems for military purposes. Presented new algorithms for information transfer in the DSS, which
provide a set of effective solutions.
Ключові слова: діагностика; штучний інтелект; система підтримки прийняття рішень; експертна
система; база знань; база даних.

Центральним завданням розвитку Збройних Cил України (ЗСУ) є забезпечення
високого рівня їх бойової ефективності. Настановою з оперативної роботи органів
військового управління, надзвичайно велика роль у досягненні високого рівня готовності
надається військам зв’язку та автоматизації управління військами (АУВ), завданням яких є
організація зв’язку і АУВ та забезпечення скритості управління. Військова техніка зв’язку та
АУВ – вид озброєння і військової техніки на якому базується створення і розгортання
системи зв’язку і АУВ (органів управління, вузлів, мереж), організація взаємодії між
штабами, частинами, скритне управління військами. Для удосконалення управління
військами створюються автоматизовані системи управління різних рівнів. Розвиток
інформаційних
технологій
і
телекомунікацій
обумовили
інтеграцію
АСУ,
телекомунікаційних мереж, комплексів і засобів військової техніки зв’язку та АУВ в
інформаційно-телекомунікаційні системи військового призначення (ІТС ВП) різних рівнів,
які складають основу єдиного інформаційного середовища органів управління ЗСУ в цілому,
угруповань, з’єднань та окремих підрозділів [1, 2].
ІТС ВП представляє собою складну систему, яка характеризується специфічними
особливостями, які визначаються її функціональним призначенням, архітектурою і складною
динамікою функціонування, великою кількістю територіально (ієрархічно) розподілених
елементів і виконуваними ними функціями, складністю алгоритмів вибору тих або інших
управляючих дій і великими об’ємами інформації, що при цьому перероблюються [2].
Із зростанням розмірів ІТС ВП, складності устаткування і функціональних
можливостей в значній мірі збільшується відповідальність за правильність і обґрунтованість
рішень, які приймаються, для ефективного управління системою. Крім того, необхідно
враховувати, що приймати рішення доводиться в умовах неповної інформації про стан
елементів системи, обмеженого часу на аналіз проблемних ситуацій. Все це приводить до
невідповідності можливостей адміністратора ІТС ВП та складності завдань, які необхідно
вирішувати для підтримки системи в працездатному стані, зокрема за рахунок використання
сучасних методів її діагностики. У зв’язку з цим розробка і впровадження інтелектуальної
системи підтримки прийняття рішення (ІСППР) для діагностування стану сучасної ІТС ВП є
актуальним науково-технічним завданням.
Проведений аналіз сучасних систем управління телекомунікаційними мережами,
зокрема завдань моніторингу, аналізу і діагностики мережевих процесів показав, що ці
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завдання входять в критичну множину завдань по управлінню мережевими ресурсами і для
їх вирішення потрібна активна участь фахівця (експерта) і використання різних систем
забезпечення його діяльності [3]. Аналіз методів діагностики мережевих відмов (МВ)
(сигнатурний, статистичний аналіз, використання інтелектуальних (експертних) систем,
генетичних алгоритмів, нейромереж тощо), і на підставі порівняльного аналізу моделей
діагностики МВ можна зробити висновок про доцільність застосування комплексного
підходу до рішення задач діагностики ІТС ВП, що включає статистичні методи, в доповненні
до сигнатурних систем, які застосовуються на практиці, а як система, що дає можливість
прийняти правильне рішення, використовувати інтелектуальну (експертну) систему.
Практика показує, що у посадових осіб, від яких залежить якість і надійність
функціонування ІТС ВП, украй мало часу на аналітичну роботу, що дозволяє уникнути
помилок при прийнятті рішень. Кращим варіантом організації підтримки діяльності осіб, що
приймають рішення, є створення навколо них середовища людино-машинної підтримки, в
якій головна роль відводилася би системі підтримки прийняття рішення (СППР) [4].
На підставі проведеного аналізу напрямів діяльності посадових осіб, керівників ІТС ВП
зроблений висновок, що інтелектуальна складова займає провідне місце в забезпеченні
прийняття рішень. Це дозволило вибрати інтелектуальну систему як базу СППР, а експертну
систему – як ядро ІСППР.
Під ІСППР, в даному випадку, розуміють організаційно-технічну систему, що
складається з інтелектуального комплексу засобів підтримки прийняття рішень
взаємозв’язаного і взаємодіючого з адміністраторами, користувачами системи та мережами
ЕОМ і виконуючу рішення заданих задач [5].
Укрупнена структура ІСППР по аналогії з іншими інтелектуальними системами
складається з чотирьох підсистем: адаптивної; інтерактивної; оброблювальної; підсистеми
управління і блоку „зовнішнє середовище”. Перша підсистема складається з декількох рівнів:
мікро-, макро- і метарівнів. На цих рівнях ефективно використовувати різні моделі еволюції
[5, 6]. Між цими рівнями організований зв’язок на основі повних і неповних, чітких
(нечітких) графів і гіперграфів. На кожному рівні будується інтегрована цільова функція,
визначаються свої граничні умови і обмеження. Далі будується узагальнена цільова функція
для усієї ІСППР. Цільові функції на мікро-, макро- і метарівні будуть частковими цільовими
функціями. Тут реалізується ефект „матрьошки” (англ. – nesting). В цьому випадку
ЦФ1 = a1k1 + a 2 k 2 + ... + a n k n , (a1 + a 2 + ... + a n = 1)

(1)

де ЦФ1 – цільова функція на мікрорівні, k1 , k 2 , ..., k n – часткові цільові функції, a1, a 2 , ...,a n
– коефіцієнти, що визначають ступінь приналежності (важливості) кожного критерію на
цьому рівні, n – число часткових критеріїв. Відповідно, на макро- і метарівні запишемо:
ЦФ2 = b1m1 + b 2 m2 + ... + b n mn , ( b1 + b 2 + ... + b n = 1)
(2)
ЦФ3 = g 1r1 + g 2 r2 + ... + g n rn , (g 1 + g 2 + ... + g n = 1) ,

(3)

де ЦФ2 ( ЦФ3 ) – цільова функція на макрорівні (метарівні), m1 , m2 , ..., mn ( r1 , r2 , ..., rn ) –
часткові цільові функції, b1 , b 2 , ..., b n ( g 1 , g 2 , ..., g n ) – коефіцієнти, що визначають ступінь
приналежності (важливості) кожного критерію на макро- (мета) рівні, n – число часткових
критеріїв. Відмітимо, що для простоти узято загальне число часткових критеріїв ( n ) на усіх
рівнях. Тоді узагальнена (інтегрована) цільова функція ІСППР запишеться:
ЦФінф = W1 ЦФ1 + W 2 ЦФ2 + ... + W n ЦФn , (W1 + W 2 + ... + W n = 1)

(4)

де W1 , W 2 , ..., W n – коефіцієнти, що визначають ступінь приналежності (важливості)
кожного критерію мікро-, макро- і метарівня в інтегрованому критерії ( ЦФінф ) для
усієї СППР.
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На кожному з цих рівнів реалізуються задані комплекси алгоритмів при взаємодії із
зовнішнім середовищем. Автор пропонує для розробки таких алгоритмів використовувати
положення теорії і основні принципи моделювання еволюцій і адаптації алгоритмів до
зовнішнього довкілля. Така ІСППР може бути представлена в наступному вигляді
(рис. 1) [4].
Зовнішне середовище

Y (вихід )

X (вхід )
Задача прийняття рішення
Адаптивна стратегія
мікрорівень
макрорівень
метарівень

Стратегія повернення

Рис. 1. Трьохрівнева адаптивна система

Відмітимо, що дана система увесь час взаємодіє із зовнішнім середовищем. Це
середовище є регулювальником роботи СППР. Зовнішнім середовищем може виступати
користувач, адміністратор, ОПР (особа, що приймає рішення), експертна підсистема і тощо.
Взаємодія може здійснюватися різними способами: у вигляді чіткого і нечіткого повного
графа (гіперграфа); на основі зірки, дерева і інших видів неповних чітких і нечітких графів
(гіперграфів); на основі чіткої і нечіткої функціональної („безліч до одного”) відповідності;
на основі чіткої і нечіткої ін’єктивної („один до безлічі”) відповідності; на основі бієктивної
(взаємовідповідної) відповідності.
Друга підсистема аналізує вхідні описи на мові користувача на основі існуючих знань і
формує внутрішнє неповне і розпливчате представлення задачі. Тут важливе задати чітку
множину початкових даних X = {x1 , x 2 , ..., x n } і визначити на ньому нечіткої множини
A = {< m1 , x1 >, < m 2 , x 2 >, … < m1 , x1 >}. При цьому m i Î M (X ) функція приналежності
елементу xi , а величина M ( X ) змінюється на інтервалі [0, 1]. Третя підсистема перетворює
неповний і розпливчатий опис задачі на повне і чітке і знову передає його інтерактивній
підсистемі. Далі процес відбувається ітераційно до отримання обґрунтованого рішення.
Четверта підсистема управляє процесом рішення, взаємодіючи з 1, 2 і 3 підсистемами.
Приведемо тепер одну з можливих концептуальних схем ІСППР (рис. 2) [6]. Тут
множиною { П1 , П 2 , ..., П n } виступатиме безліч користувачів або ОПР (адміністраторів).
Діалоговий процесор (ДП) є структурною одиницею інтелектуального інтерфейсу вводу,
виводу. Найкращою формою реалізації ДП в ІСППР буде спільна програмна і апаратна
реалізація на основі нейронних мереж, навчених генетичними і біоінспірованими
алгоритмами. Адміністратор (користувач) у взаємодії з ДП на основі адаптації, блоковоієрархічного підходу і принципів декомпозиції може виробляти розбиття необхідної задачі
прийняття рішень (ПР) систем великої розмірності на сукупності функціональних підзадач
меншої розмірності. При цьому повинен зберігатися основний синергетичний принцип: „ціле
більше частиний”. Іншими словами, після розбиття задачі ПР на частини і рішення їх при
отриманні загального рішення мають бути не втрачені основні властивості, властиві
загальної задачі.
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П1

П2

…

Пn

Діалоговий процесор
Координатор
БЗ

Монітор

Планіровщик

ГУ

СУ

БД

РЕА

Експертна система

Зовнішня середа

Адаптація

Рис. 2. Концептуальна схема ІСППР

Основна мета планувальника це пошук інформації. Спільно з ЕС він здійснює аналіз
перетворених даних, отриманих з ДП. Залежно від значень внутрішніх, зовнішніх параметрів
конструктивних обмежень, заданих режимів роботи вибирається декілька альтернативних
шляхів рішення. Спільно з базою знань (БЗ), базою даних (БД), сховищем даних і блоком
еволюційної адаптації планувальник здійснює реалізацію процедур пошуку для знаходження
множини рішень і для вибору деякої підмножини ефективних рішень серед наявних.
У ІСППР БЗ складатиметься з трьох основних блоків: база загальних знань, база
системних знань, база прикладних знань. У першому блоці зберігатимуться загальні знання,
необхідні для вирішення усіх задач прийняття рішень. У другому блоці зберігатимуться
знання про усі внутрішні зв’язки самої системи. У третьому блоці зберігатимуться усі
прикладні знання, наприклад, опис предметних областей, правила і обмеження на процес
прийняття рішень, комплекси алгоритмів, тощо. На відміну від стандартних БД, які також
присутні в ІСППР і взаємодіють з БЗ, останні дозволяють обробляти знання і в результаті
цього отримувати нові знання [4, 5]. Пропонується спільне використання ЕК і методів
еволюційної адаптації для ефективного вирішення таких задач. ЕС ІСППР дозволяють
розробити структуровану схему, що відбиває увесь хід процесу прийняття рішень в
невизначених і розпливчатих умовах. ЕС ІСППР в основному моделюють і інтерпретують дії
користувача з організації своїх знань про об’єкт і роблять з них висновки. В основному ЕС
ІСППР складається з трьох основних блоків: синтаксичний аналізатор (інтерпретатор), що
виконує граматичний розбір пропозицій користувача під час роботи; примітиви в обробці
знань; структура мови, що забезпечує можливість виконання покрокової компіляції [4, 6].
БЗ допомагають створювати порядок з хаосу. Основна мета БЗ отримувати, зберігати,
переробляти і створювати впорядковані знання на основі даних і розпливчатих
неврегульованих знань. На відміну від стандартних БД, які також присутні в інформаційній
системі і взаємодіють з БЗ, останні дозволяють обробляти знання і в результаті цього
отримувати нові знання. На сьогоднішній час при прийнятті рішень використовуються
семіотичні БЗ. Основні вимоги в них для об’єктів, званих знаннями, являються
структурованість, ієрархічність, зв’язність, активність і рефлексивність [6]. БЗ зручно
представляти у вигляді мережі фреймів або графів. Причому, кожен фрейм зв’язує воєдино
знання про цю ситуацію ПР і передбачає, які об’єкти оброблятимуться, які події можуть
статися. У СППР фрейми є сукупністю процедурних і декларативних знань про прикладні
моделі і складаються з множини слотів. Слоти містять знання про конкретну ситуацію
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прийняття рішень. Крім того, слоти можуть здійснювати виклик алгоритмів і різних
процедур, тощо. Слоти одного фрейму взаємодіють із слотами інших фреймів, утворюючи у
разі бінарних зв’язків граф, а у разі n – арних зв’язків – гіперграф [4 – 6].
Важливим завданням є пошук і перетворення інформації в таких графових і
гіперграфових моделях [6]. Можна запропонувати спільне використання ЕС і методів
еволюційної адаптації для ефективного вирішення таких задач. Експертні системи в СППР
дозволяють розробити структуровану схему, що відображає увесь хід процесу прийняття
рішень. Ця схема дає можливість скласти кінцеву множину питань, які допоможуть
користувачеві ефективно виробити увесь процес ПР [3–5]. Прийняття рішень – це творча,
інтелектуальна праця ОПР, користувача і СППР. ПР часто визначають як процес
перетворення потреби в результат, що є елементом в еволюціонуючому технологічному
середовищі. В зв’язку з цим ПР можна інтерпретувати як локальний акт самоорганізації в
інтегрованому середовищі, який планується і спрямовується самим середовищем [6].
Запишемо ланцюжок формальних перетворень в СППР: Початкові вимоги Þ Протокол
поведінки Þ Абстрактна граматика Þ Логічна структура Þ Функціональна схема.
Відмітимо, що кожен елемент в цьому ланцюжку є розпливчатим (нечітким) поняттям.
На сьогоднішній час важливою задачею при прийнятті рішень є розробка і побудова
нечітких ЕС. Це програмно-алгоритмічні комплекси, що виконують різноманітні функції
прийняття рішень. Вони можуть: консультувати користувача; аналізувати проміжні і кінцеві
результати ПР; навчати користувача і ЕОМ; навчатися в процесі рішення конкретної задачі;
давати поради користувачеві і ЕОМ; класифікувати дану проблему; здійснювати пошук на
заданих математичних моделях; приймати конкретне рішення на будь-якому етапі
оптимізації; робити достовірні висновки з неповних і розпливчатих даних і знань;
взаємодіяти з іншими ЕС; передавати і придбавати нові знання. До них відносяться причинні
моделі, категорії, абстракції, аналогії. Поняття „аналогія” (від грецького відповідність,
схожість) – схожість предметів в якихось властивостях. Аналогія – один з основних
прийомів опису при прийнятті рішень. У роботі [3] відмічено, що нова ідея з’являється в
результаті порівняння двох об’єктів, які ще не порівнювалися, а процес пізнання є
відшукування аналогій. При цьому важливі не поверхневі аналогії, а ізоморфизми в
математичному сенсі, тобто строга відповідність між усіма елементами порівнюваних
систем. На шляху проведення аналогій між концепціями відбувається цілеспрямований
розвиток нової теорії СППР [4].
Використання аналогій, їх смислових відтінків засновано на використанні асоціативних
методів. Основними з них є методи фокусних об’єктів (МФО) і гірлянд випадковостей і
асоціацій. Основна мета МФО – пошук нових модифікацій відомих властивостей при
прийнятті рішень. Суть методу полягає в перенесенні ознак випадково вибраних об’єктів на
удосконалюючий об’єкт, який лежить у фокусі перенесення. Запишемо нечіткий алгоритм
застосування цього методу.
1. Побудова заданої чіткої безлічі об’єктів X .
2. Побудова на множині X нечіткої множини A = {< m i ( x), xi >} , i = 1, 2, ... .
Суб’єктивне визначення ОПР функції приналежності для кожного елементу великої
кількості X .
3. Вибір фокусного об’єкту.
4. Випадковий або спрямований вибір трьох-чотирьох об’єктів.
5. Складання списків ознак вибраних об’єктів.
6. Генерування „ідеї” приєднанням до фокусного об’єкту ознак вибраних об’єктів.
7. Складання поєднань шляхом вільних асоціацій.
8. Оцінка отриманих поєднань і відбір отриманих рішень.
9. У разі задовільного результату перехід до п. 10. Інакше – вибір або побудова нових
множин X та A і перехід до п. 3.
10. Кінець роботи алгоритму.
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Запишемо тепер нечіткий алгоритм методу гірлянд випадковостей і асоціацій. Основна
мета цього алгоритму – знайти оптимальну (квазіоптимальне) кількість підказок для нових
ідей шляхом утворення асоціацій.
1. Побудова заданої чіткої множини об’єктів X .
2. Побудова на множині X нечіткої множини A = {< m i ( x), xi >} , i = 1, 2, ... .
Суб’єктивне визначення ОПР функції приналежності для кожного елементу великої
кількості X .
3. Визначення „гірлянди” (набору) синонімів заданої множини об’єктів.
4. Довільний (спрямований) вибір гірлянди випадкових (заданих) об’єктів.
5. Утворення комбінацій з елементів набору синонімів і випадкових (заданих) об’єктів.
6. Складання переліку (таблиці) ознак випадкових (заданих) об’єктів.
7. Генерування ідей шляхом почергового приєднання до аналізованого об’єкту і його
синонімів ознак об’єктів, виявлених в п. 6. Крім цього, генеруються набори асоціацій.
8. Генерування нових ідей – а саме, до елементів наборів синонімів об’єкту приєднують
елементи набору асоціацій.
9. Вибір безлічі альтернатив і їх аналіз. Якщо результат задовільний, то перехід п. 10.
Якщо ні, вибір або побудова нових великих кількостей X та A і перехід до п. 3.
10. Оцінка і прогноз майбутнього вибору раціональних варіантів ідей.
11. З множини отриманих альтернатив вибір оптимального (квазіоптимального)
рішення.
12. Кінець роботи алгоритму.
Таким чином наведені алгоритми перетворили поверхневі представлення знань, які
представляються як прості емпіричні асоціації, що формуються на підставі умовних правил,
типу „Якщо X , то Y ” або їх модифікацій. Крім цього слід відмітимо, що описана
архітектура ІСППР є найбільш перспективною технологією, що базується на ідеях штучного
інтелекту, переносить досвід адміністратора ІТС ВП в ЕОМ і дозволяє йому приймати
рішення при діагностуванні і відновленні системи, які адекватні ступеню невизначеності
початкових даних.
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МЕТОД УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВУВАННЯМ РЕСУРСІВ ЦОД ДЛЯ ПІДТРИМКИ
ЗАДАНОЇ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ
Запропоновано метод управління резервуванням ресурсів ЦОД, що забезпечує гарантовану якість
обслуговування запитів користувачів і раціональне використання обчислювальних ресурсів. Отримано
аналітичні залежності для визначення коефіцієнту ресурсної готовності на основі відомостей про
математичне сподівання використання ресурсів, які дозволяють не враховувати безпосередньо інтенсивності
їх задіяння та звільнення. Застосування запропонованого методу управління резервуванням ресурсів ЦОД для
підтримки заданої якості обслуговування запитів користувачів дозволить операторам послуг обирати
раціональну політику резервування ресурсів.
Предложен метод управления резервированием ресурсов ЦОД, обеспечивающий гарантированное
качество обслуживания запросов пользователей и рациональное использование вычислительных ресурсов.
Получены аналитические зависимости для определения коэффициента ресурсной готовности на основании
сведений о математическом ожидании использования ресурсов без непосредственного учета интенсивностей
задействования и высвобождения. Применение предложенного метода управления резервированием ресурсов
ЦОД для поддержания заданного качества обслуживания запросов пользователей позволит операторам услуг
выбирать рациональную политику резервирования ресурсов.
Resource provision management method, which maintains guaranteed quality of service and rational usage of
resources in data centers, is proposed. Analytical dependencies for evaluation of resource availability, which take into
account only resource occupancy mathematical expectation but not allocation and releasing intensities, are obtained.
Applying such method to maintaining execution of user requests at the guaranteed grade of service allows service
providers to determine rational standby policy.
Ключові слова: центр оброблення даних, управління ресурсами, коефіцієнт ресурсної готовності.

Вступ. Розвиток мережі Інтернет і доступність високошвидкісних каналів зв’язку
дозволили об’єднати розосереджені інформаційні та обчислювальні системи підприємств,
організацій і державних установ у інтегровані центри обробки даних (ЦОД), послугами яких
користуються як телекомунікаційні компанії, представники банківського та фінансового
секторів, так і корпорації, великі організації зі значною територіально розподіленою
інфраструктурою, а також загальнодержавні й регіональні структури влади.
Існує два шляхи створення ЦОД: забезпечення взаємодії розосереджених засобів
зберігання та обробки інформації або створення спеціалізованих централізованих ЦОД.
Централізованим ЦОД притаманний ряд переваг перед ЦОД з розосередженою структурою,
що проявляються у використанні обмеженої кількості інформаційних технологій (ІТ), тоді як
розосереджені ЦОД найчастіше створюють, інтегруючи обчислювальні ресурси та ІТ
територіально розподілених автоматизованих систем, які створені різними виробниками, у
різний час, на різних апаратно-програмних платформах і не допускають простої взаємодії
між собою та з іншими системами через відмінність операційних систем та можливу
закритість спеціального програмного забезпечення.
Існують корпоративні та комерційні спеціалізовані ЦОД. Незважаючи на те, що в
першу чергу особливий інтерес до застосування комерційних ЦОД проявляє малий та
середній бізнес, для великих корпорацій з власними ЦОД комерційні центри можуть
застосовуватись в якості резерву потужностей. Послугами комерційних централізованих
ЦОД користуються компанії, які займаються електронною комерцією, надають інформаційні
послуги, фінансові організації, оператори зв’язку та телекомунікацій та ін., а також і фізичні
особи. Якість послуг, що надаються користувачам з боку ЦОД, зазвичай обумовлена
договором про гарантоване обслуговування – SLA (Service Level Agreement), який включає в
себе опис послуг, тарифи на послуги, рівень сервісу, специфікацію показників якості сервісу,
параметри рівня обслуговування і т. д. Готовність, доступність, неперервність та цілісність
обчислювальних ресурсів ЦОД або сервісів, що надаються, – одні з найважливіших
показників надійності. Щоб забезпечити підтримання параметрів надійності системи на
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заданому в SLA рівні, а також для обслуговування запитів користувачів з параметрами часу,
що не перевищують обумовлених у SLA значень, за суттєвої динаміки находження запитів,
необхідно мати надлишок обчислювальних ресурсів. Водночас, сучасні ЦОД
характеризуються високою вартістю не тільки створення, але й обслуговування, а отже,
значна кількість незадіяних або надміру зарезервованих ресурсів є невиправданою з
економічної точки зору. У зв’язку з цим задача управління зарезервованими ресурсами,
необхідними для надання послуг з показниками якості та надійності згідно до SLA, є
актуальною.
Необхідність управління резервуванням ресурсів ЦОД. Однією з основних задач у
галузі сучасних ЦОД можна вважати підвищення ефективності їх роботи. Це пояснюється не
тільки високим рівнем капіталовкладень у проектування, будівництво та оснащення ЦОД,
але й значними поточними затратами на підтримку їх працездатності, які включають не лише
заробітну платню висококваліфікованих адміністраторів, а й суттєві витрати, пов’язані з
підтримкою відповідної інфраструктури забезпечення. Так, наприклад, суттєвою статтею
витрат на підтримку ЦОД у робочому стані є сплата рахунків за електроенергію.
Одним із напрямків підвищення ефективності роботи ЦОД вважається застосування
технології віртуальних серверів [1], яка водночас зі зменшенням кількості фізичних серверів
та підвищенням ефективності використання обчислювальних ресурсів дозволяє скоротити
витрати на адміністрування, а також оптимізувати енергоспоживання завдяки тимчасовому
відключенню незадіяних фізичних серверів та відповідному зниженню витрат на системи
енергопостачання та кондиціювання [2].
Однак застосування віртуалізації породжує низку проблем, пов’язаних як із
необхідністю управління розподілом ресурсів ЦОД [2], так і з вирішенням задачі оптимізації
кількості зарезервованих ресурсів, необхідних для дотримання вимог до рівня
обслуговування запитів користувачів, заданих у SLA. Остання задача тісно пов’язана із
задачею планування розширення ЦОД, оскільки останнім часом переважає тенденція їх
поетапного розвитку, що передбачає поступове нарощування сумарної потужності
обчислювальних систем та об’єму систем зберігання даних відповідно до вимог замовників.
Хоча за умов такого підходу необхідно враховувати тренди збільшення кількості
користувачів, він дозволяє скоротити як першочергові інвестиції, так і вартість експлуатації.
Задача управління розподілом обмежених ресурсів у інформаційно-телекомунікаційних
системах розглядається у [3–7], а управлінню розподілом ресурсів ЦОД присвячені роботи
[1, 2, 8]. Однак вказані роботи не приділяють уваги питанням визначення необхідного об’єму
ресурсів гарячого резерву для забезпечення необхідної якості обслуговування запитів
користувачів.
В [9] розглянуто питання управління розподілом обчислювальних ресурсів з
урахуванням надійності апаратно-програмних засобів, але не розкриваються питання якості
обслуговування запитів користувачів та необхідного резервування ресурсів.
Для управління ресурсами ЦОД використовують системи управління ІТінфраструктурою (СУІ) [10, 11], які призначені не лише для забезпечення управління
розподілом обчислювальних та комунікаційних ресурсів [6, 7], але й для вирішення задачі
оптимізації об’єму зарезервованих ресурсів з метою підтримки показників якості та
надійності на вказаному в SLA рівні, динамічно змінюючи об’єм зарезервованих для
окремого замовника ресурсів у залежності від поточної кількості користувачів. Для
вирішення цієї задачі СУІ повинна мати математичні моделі та алгоритми визначення
необхідної кількості зарезервованих ресурсів, а також методами й засобами управління їх
виділенням та скороченням.
Метою статті є розробка методу управління резервуванням обчислюваних ресурсів
ЦОД, необхідних для підтримки заданої якості обслуговування запитів користувачів з
урахуванням динаміки находження цих запитів.
Постановка задачі управління резервуванням ресурсів ЦОД. Збільшення об’ємів
оброблюваної інформації та суттєвий ріст швидкості доступу до мережі Інтернет, яка
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повсюдно використовується для організації приватних віртуальних мереж, призвели до
значного збільшення числа корпоративних і комерційних ЦОД. Сучасні ЦОД дозволяють не
лише консолідовано обробляти всю корпоративну інформацію, але й забезпечують роботу
соціальних мереж, web-конференцій, інтернет-магазинів та ін., надають хостинг, віртуальну
інфраструктуру і т. п. Технології, що застосовуються в ЦОД, доволі ефективні для вирішення
аналітичних задач з метою підтримки бізнес-процесів, ERP- та білінгових систем, систем
мобільних платежів та ін.
Зазвичай замовника не цікавить, на яких типах серверів вирішуються його задачі, які
об’єми систем зберігання даних, яка пропускна здатність каналів зв’язку та ін. Замовнику
важливо, щоб користувачі отримували результати у вигляді відомостей або звітів упродовж
інтервалу часу, що не перевищує зафіксованих у SLA значень. Недотримання значень
показників SLA призводить до накладення чималих штрафних санкцій. Забезпечення якості
послуг ЦОД на належному рівні вимагає підтримки обчислювальної системи, системи
зберігання даних та ін. у робочому стані із заданим рівнем надійності. Для цього необхідно
забезпечити постійну наявність вільних ресурсів, які оперативно задіюються для
нарощування продуктивності сервісу при збільшенні кількості одночасних запитів. З одного
боку, якість, своєчасність та обсяг послуг, що надаються, з іншого – необхідність мінімізації
затрат обумовлюють актуальність задачі раціонального управління ресурсами ЦОД, коли
кількість зарезервованих ресурсів динамічно змінюється в залежності від поточного
навантаження на сервіс. Саме ця задача і вирішується в статті.
Суть запропонованого методу управління об’ємами зарезервованих ресурсів. У
SLA замовники фіксують вимоги до якості послуг. Для надання цих послуг у ЦОД
виділяються обчислювальні ресурси. Якщо виділених ресурсів недостатньо для вирішення
задач користувачів, і обчислювальна система не здатна виконувати запити користувачів із
заданими обмеженнями у часі, відбувається функціональна відмова, яка призводить до
суттєвого зниження якості послуг або ж недоступності сервісу. Стійкість ресурсів до таких
відмов будемо описувати розрахунковим показником надійності – коефіцієнтом ресурсної
готовності, який визначає ймовірність того, що у довільний момент часу окремому
замовнику виділено достатні об’єми ресурсів для виконання запитів користувачів, які
виключають появу функціональних відмов конкретного сервісу. СУІ повинна забезпечувати
стійкість сервісів до функціональних відмов, виділяючи та резервуючи ресурси для сервісів з
подальшим перерозподілом незадіяних ресурсів при зміні кількості запитів користувачів
таким чином, щоб забезпечити підтримку коефіцієнту ресурсної готовності
на заданому рівні.
Потік запитів користувачів носить статистичний характер, тому для виконання вимог
SLA необхідно управляти динамічним виділенням і перерозподілом ресурсів. У такому разі
СУІ, маючи в наявності інформацію щодо замовлених послуг і граничних параметрів якості
їх надання, наприклад, у вигляді максимального часу обслуговування окремого запиту,
відслідковує динаміку надходження запитів диференційовано за кожною послугою. Для
підсилення обчислювальних потужностей, що підтримують послуги, коефіцієнт готовності
яких наближається до граничних значень, СУІ виділяє додаткові ресурси. Для цього частина
спільних для усіх послуг ресурсів, що є резервом ЦОД та знаходиться у вимкненому стані
або у стані очікування, вмикається по команді СУІ, проходить підготовку до роботи та
доповнює задіяні на даний час ресурси. Виділення додаткових ресурсів може відбуватися
також шляхом перерозподілу задіяних ресурсів з урахуванням пріоритету послуг із
застосуванням моделей, запропонованих у [1–11].
На відміну від традиційного підходу, де спочатку визначається пікове навантаження, а
потім резервуються ресурси в об’ємі, достатньому для подолання пікового навантаження, у
методі, що пропонується, об’єм зарезервованих ресурсів динамічно змінюється у залежності
від інтенсивності надходження запитів протягом певного часового інтервалу, і збільшується
відповідно до зростання інтенсивності. При зниженні інтенсивності об’єм зарезервованих
ресурсів скорочується, а звільнені ресурси можуть бути передані для вирішення інших задач
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або ж тимчасово відключені з метою заощадження електроенергії та зменшення витрат на
обслуговування.
У ролі ресурсів ЦОД розглядають процесорну ємність серверу, об’єм оперативної
пам’яті та дискового простору серверу, пропускну здатність каналів зв’язку, ємність системи
зберігання даних, канали запитів до СУБД та ін. [8]. Часто беруть до уваги лише частину
процесорної ємності та об’єму пам’яті, які виділяються окремій послузі чи окремому
замовнику. У якості ресурсу виступають і віртуальні машини (ВМ), у разі, якщо замовникам
виділяється деяка кількість ВМ, необхідна для підтримки надання послуг користувачам.
Нехай кожен кластер ЦОД має у наявності L фізичних серверів, що утворюють
множину N={N1, …, NL}.
Кожен фізичний сервер Nl, l = 1, …, L, може бути представлений сукупністю ресурсів,
що характеризують його потужність.
На кожному фізичному сервері Nl може бути організовано Gl ВМ, причому кожна
gl = 1, …, Gl, із усіх ВМ на l-му сервері може обслуговувати максимум K gl користувачів,
забезпечуючи гарантовану якість обслуговування відповідно до вимог SLA.
У загальному випадку існує n видів ресурсів, критичних у відношенні
функціональних відмов.
Динаміку використання i-го ресурсу, i = 1, …, n, обумовлену виконанням деякого
змінного числа запитів сервером застосувань, що працює на окремій ВМ, представимо як
задіяння та звільнення засобами СУІ деякого об’єму i-го ресурсу. Нехай кожен i-й ресурс
задіюється СУІ фіксованими порціями – квантами сталого об’єму qi, де qi, i = 1, …, n, – об’єм
одного кванту i-го ресурсу.
При збільшенні кількості запитів для дотримання вимог SLA СУІ задіє додаткові
ресурси для сервера застосувань. При цьому об’єм Qik i-го ресурсу після k-го кроку
збільшення об’єму задіяного ресурсу визначається таким чином:
k

Qik = å qi × rij ,

(1)

j =1

де rij – кількість квантів i-го ресурсу, задіяна СУІ для задоволення запитів користувачів на

j -му кроці збільшення об’єму задіяних ресурсів.
Такий підхід дозволяє абстрагуватися від кількості запитів і оперувати числом задіяних
ресурсних квантів. При цьому не враховується можлива наявність залежностей між
інтенсивностями задіяння та звільнення різних видів ресурсів, обумовлена природою запитів,
особливостями виділення ресурсів застосуваннями та ін.
Визначимо інтенсивність li задіяння i -го ресурсу:

li = lim

M éë X i ( t , t + Dt ) ùû
Dt

Dt ®0

,

(2)

де M éë X i ( t , t + Dt ) ùû – математичне сподівання кількості задіяних квантів i -го ресурсу за
елементарний проміжок часу ( t , t + Dt ) .
Звільнення ресурсів відбувається з інтенсивністю

1
, де Ti — середній час задіяності
Ti

ресурсного кванту.
Важлива оцінка задіяності i -го ресурсу – його математичне сподівання mi – може бути
обчислене як за весь час роботи ВМ, так і на визначеному актуальному часовому інтервалі
Tакт , котрий задається з урахуванням швидкості зміни характеристик потоку запитів,
підключень користувачів, сезонних або добових трендів використання ресурсів. Інтервал
Tакт вводиться для забезпечення необхідної динаміки управління якістю надання послуг, а
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його зміна передбачає перерахунок значення mi з подальшою корекцією результатів
розрахунку надійності.
Вважаючи потік задіянь-звільнень квантів ресурсів пуасонівським, процес задіяньзвільнень ресурсу зводиться до одного із частинних випадків марковських ланцюгів –
процесу гибелі-розмноження з неперервним часом [12].
Введемо поняття дискретного n -вимірного ресурсного простору, на точках якого
будується граф процесу гибелі-розмноження з неперервним часом і, за теоретичної
неперервності надходження запитів, без обмеження на число станів. Кожна робоча точка
відображає можливий стан поточної задіяності ресурсів. Для спрощення розрахунків, але без
утрати загальності, скористаємося лише тими переходами, які йдуть паралельно
координатним осям. Граф процесу задіянь-звільнень окремого ресурсу представлено
на рис. 1:
li
li
li

Si,1

Si,0

1
Ti

...

Si , j -1

Si , j +1

Si , j

...

j +1
Ti

j
Ti

Тут Si, j – стан i -го ресурсу, що характеризується використанням

j квантів.

Ймовірність перебування pi , j у стані Si, j обчислюється за формулою:

pi, j =

[ mi ] × e-mi
j!

.

(3)

Гарантована ймовірність обслуговування визначається вірогідністю знаходження
робочої точки у межах області доступних ресурсів, окресленої гіперповерхнями ресурсних
обмежень та додатного півпростору. Гіперповерхні виражають залежності між доступними
об’ємами ресурсів і, в найпростішому випадку, тобто за відсутності останніх, є
ортогональними координатним осям гіперплощинами. Тоді оцінка коефіцієнту ресурсної
готовності Крг може бути проведена окремо для кожного виду ресурсів за формулою [13]:
v [m ] j
æ v - mi ö
(4)
К рг = P { X i £ v} å = i × e - mi » F ç
÷ + 0, 5 ,
ç m ÷
j=0 j !
i ø
è
t2

1 x -2
де F ( x ) =
ò e dt – функція Лапласа, v – кількісне обмеження, виражене у квантах
2 ×p 0
ресурсів. Величина v визначає кількість виділених ресурсів, а коефіцієнт ресурсної
готовності Крг відповідає ймовірності того, що обсяг задіяних ресурсів не виходить за межі
виділених.
Якщо обмеження задані більш складними гіперповерхнями, коефіцієнт ресурсної
готовності визначається просторовою сумою ймовірностей станів задіяності ресурсів,
обчислених за формулою (3), які належать частині додатного півпростору, обмеженій
гіперповерхнями відповідно до зони виділених ресурсів. Актуальність оцінки (4)
зберігається завдяки зменшенню об’ємів розрахунків на одну вісь, зважаючи на дискретність
ресурсного простору, яка дозволяє чітко визначати належність стану (3) зоні
виділених ресурсів.
Таким чином, управління резервуванням ресурсів ЦОД з метою підтримки необхідної
якості обслуговування запитів користувачів зводиться до утримання коефіцієнта ресурсної
готовності не нижче заданого значення. СУІ циклічно оцінює значення mi або пари li та Ti ,

за відведений проміжок часу Tакт по кожному з ресурсів із періодичністю DTi, акт , яка може
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не відрізнятися для різних видів ресурсів або ж визначатися для кожного ресурсу окремо
згідно з градієнтом grad {mi } .
На основі отриманих значень mi згідно (3), або (4), розраховуються ймовірності pi , j та
виконується перевірка належності величин pi , j підпростору ресурсних обмежень. Сума
ймовірностей pi , j відповідних робочих точок являє собою поточне значення коефіцієнту
ресурсної готовності.
Для управління резервуванням ресурсів необхідно визначити такі кількості виділених
ресурсів, за яких коефіцієнт ресурсної готовності перевищуватиме задане значення на
допуск, що може бути визначений емпіричним шляхом і вводиться з метою компенсації
інертності обчислювальної системи. Інертність СУІ також компенсується виділенням
додаткового відсотка ресурсів. Для прискорення процесу визначення об’єму ресурсів можна
скористатися таблицями залежності Крг від кількості виділених ВМ nВМ для відповідного
значення mi , які доцільно попередньо підготувати або зберігати як результати поточних
розрахунків. Визначений таким чином об’єм ресурсів є мінімально необхідним для
підтримки якості обслуговування запитів користувачів ЦОД на заданому рівні. У разі, якщо
виділених ресурсів після чергового перерахунку не достатньо, необхідно виділити ресурси
або ж перерозподілити задачі таким чином, щоб забезпечити відповідний надлишок вільних
ресурсів. У разі перевищення поточного об’єму виділених ресурсів над мінімально
необхідним різницю можна задіяти для вирішення другорядних задач, або ж відключити
відповідні сервери.
Результати досліджень. Розглянемо два випадки забезпечення гарантованої
ймовірності обслуговування запитів при доступі до ресурсів ЦОД. У першому випадку
частина ресурсів зарезервована і знаходиться у стані постійної готовності, у другому –
створюється певний резерв, який потребує деякого часу для підготовки до роботи.
У якості кванту ресурсу розглядається одна ВМ, для якої визначаються інтенсивності
задіяння та звільнення, а також математичне сподівання mВМ кількості задіяних ВМ на
проміжку часу Tакт . Граф процесу, що протікає у системі з постійною готовністю всіх
ресурсів, описується залежністю, зображеною на рис. 1. Залежність коефіцієнту ресурсної
готовності Крг від кількості виділених ВМ nВМ при заданому математичному сподіванні
задіяних ВМ mВМ, отримана за формулою (4), відповідає кривим, приведеним на рис. 2.
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Рис. 2. Залежність Крг від кількості виділених ВМ nВМ при різних математичних сподіваннях їх
задіяння mВМ

Залежність коефіцієнту ресурсної готовності Крг від математичного сподівання задіяння
ВМ mВМ при заданій кількості виділених ВМ nВМ, розрахована за (4), приведена на графіках
(рис. 3).
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Рис. 3. Залежність Крг від математичного сподівання задіяних ВМ mВМ при різних кількостях
виділених ВМ nВМ

Оскільки однією з найсуттєвіших витратних статей обслуговування ЦОД вважаються
затрати на енергозабезпечення, то організація резерву, де частина зарезервованих
обчислювальних ресурсів знаходиться у вимкненому стані або ж у стані зниженого
енергоспоживання, має переваги з економічної точки зору. Сюди ж можна віднести випадок,
коли, з метою зменшення простою зарезервованих ресурсів, їх тимчасово використовують
для вирішення другорядних задач.
У цьому випадку показники якості обслуговування запитів користувачів погіршуються
у зв’язку з часом, необхідним для підготовки ресурсу до роботи (увімкнення сервера,
перенос/гібернація виконуваних на ньому другорядних задач та ін.). Ступінь погіршення
можна оцінити, помноживши коефіцієнт ресурсної готовності Крг на коефіцієнт Pcs, який
визначається таким чином:
j ×Ts j +1
æ
ö
vcs -1
- l ×Ts j +1 ÷
ç
T
,
(5)
Pcs = Õ p j × 1 - e
+e
ç
÷
j =v
ç
÷
è
ø
де p j – ймовірність перебування у стані, який характеризується використанням j ВМ,
розраховується за формулою (3), Ts j +1 – час, необхідний для підготовки

( j + 1) -ї

ВМ до

роботи, v – кількість ВМ, що постійно знаходяться у робочому стані, vcs – кількість ВМ з
урахуванням незадіяних, l і T були визначені вище як інтенсивність задіяння та
середньостатистичний час використання ВМ та обчислюються на основі (2).
Застосування в СУІ запропонованого методу управління резервуванням ресурсів ЦОД
для підтримки заданої в SLA якості обслуговування запитів користувачів дозволить
операторам послуг ЦОД не лише підтримувати гарантовану якість послуг, а й скоротити
затрати на електроенергію та обслуговування обчислювальних ресурсів шляхом відключення
частини ресурсів при зниженні інтенсивності запитів.
Висновки
У статті запропонований метод управління резервуванням ресурсів ЦОД, який
забезпечує гарантовану якість обслуговування запитів користувачів, зафіксовану в угоді про
надання послуг. Запропонований метод дозволяє динамічно змінювати об’єми
зарезервованих ресурсів, обумовлені стохастичною природою запитів, які потребують їх
виділення, для підтримки якості обслуговування на заданому рівні.
Отримано аналітичні залежності для визначення коефіцієнту ресурсної готовності на
основі відомостей про математичне сподівання використання ресурсів, безпосередньо не
враховуючи інтенсивності задіяння та звільнення.
Застосування запропонованого методу визначення об’єму зарезервованих ресурсів для
забезпечення виконання запитів користувачів з гарантованою якістю обслуговування
дозволить операторам послуг ЦОД обирати раціональну політику використання ресурсів.
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УДК 681.562
к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ
НА БАЗІ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ
У статті представлено опис структури системи інтелектуальної діагностики на базі нечітких
відношень, етапи її побудови, приклад використання та оцінка ефективності.
В статье предложено описание структуры системы диагностики на базе нечетких отношений, этапы
её построения, пример использования и оценка эффективности.
The article describes the structure of intellectual system diagnostics based on unclear relation, stages of its
construction, example of use and efficiency assessment.
Ключові слова: інтелектуальна система діагностики, нечіткі відношення.

Вступ. На сьогодні актуальною науково-технічною проблемою є створення систем
діагностування, які можуть опрацьовувати нечітку діагностичну інформацію. У базах знань
таких систем міститься не тільки кількісна інформація, що характеризує стан об’єкта
діагностики, а і якісна інформація, яка являє собою експертні оцінки. Для формалізації
експертної інформації при моделюванні причинно-наслідкових зв’язків зручно
використовувати теорію нечітких множин [1]. Нечітка модель діагностики будується на
основі композиційного правила виведення Заде [2], в якому носієм діагностичної інформації
є матриця нечітких відношень (НВ) „причини–наслідки”, що зв’язує вектор мір значимості
причин і вектор мір значимості наслідків.
Проектування системи діагностики на базі НВ передбачає вирішення ряду задач
(побудова, настройка та розв’язання рівнянь нечітких відношень), які схематично показані на
рис. 1. Методи та алгоритми вирішення цих задач з використанням елементів штучного
інтелекту (теорія нечітких множин, нечітка логіка, генетичні алгоритми, нейронні мережі)
розглянуті в роботах [3, 4, 5, 6].
Методи побудови
експертні
видобування із даних

Настройка

Нечіткі
відношення

генетичні алгоритми
нейроні мережі

Методи розв’язання
генетичні алгоритми
нейронні мережі
Формування мір
значимості причин

Рівняння
нечітких
відношень

Формування мір
значимості

функції належності результатів вимірювань
тип і форма функцій належності вхідних (вихідних)
змінних до нечітких термів причин (наслідків)

Рис. 1. Проектування системи діагностики на базі нечітких відношень

Метою даної роботи є: опис структури розробленої системи інтелектуальної
діагностики на базі НВ, яка реалізує моделі і алгоритми, запропоновані в роботах [3, 4, 5, 6];
визначення алгоритму побудови такої системи та оцінка її ефективності на прикладі
вирішення задачі діагностування стану локальної мережі.
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Структура системи інтелектуальної діагностики зображена на рис. 2. Вона
складається з двох складових частин: програмного середовища (містить 7 блоків), що
дозволяє створювати нечіткі системи діагностики у визначеній предметній області, і, власне,
системи прийняття рішень (8 блоків), яка є кінцевим продуктом. Розглянемо призначення
блоків розробленої системи.
Блок моделювання містить екранні форми, необхідні для внесення змін в блоки нечіткої
системи: нечіткі відношення, функції належності нечітких термів причин і наслідків. Це
основний блок середовища розробки нечіткої бази знань. Він виконує такі функції:
а) формування функцій належності лінгвістичних термів:
модифікованим методом Сааті,
методом статистичної обробки даних,
використовуючи бібліотеку стандартних моделей;
б) формування матриць нечітких відношень експертними методами або шляхом
видобутку з експериментальних даних;
в) зберігання і використання варіантів експертних систем з бібліотеки.
Блок настройки призначений для розв’язання задач оптимізації нечіткої бази знань з
метою підвищення точності діагностики. Цей блок виконує такі функції:
а) запит навчальної вибірки;
б) розв’язання задач оптимізації матриць НВ методом генетичних алгоритмів;
в) розв’язання задач оптимізації матриць НВ нейро-мережевим методом.
Блок тестування нечіткої системи виконує такі дії:
а) формування випадковим чином навчальної і тестувальної вибірки;
б) оцінка точності діагностики для точок тестувальної вибірки, дослідження точності в
залежності від способу розбиття даних;
в) вибір моделі для подальшого практичного застосування.
Блок документування здійснює видачу інформації про побудовану експертну систему у
вигляді, зручному для інженера по знаннях.
Бібліотека експертних систем використовується для зберігання створених експертних
систем на різних етапах їх розробки (до і після настройки, в ході підстройки по мірі
надходження нових експериментальних даних).
Бібліотека функцій належності містить набір стандартних моделей функцій
належності І та ІІ типу.
В залежності від факторів невизначеності для функцій належності ІІ типу
обирається модель:
з невизначеною координатою максимуму;
з невизначеним параметром концентрації.
Для функцій належності І або ІІ типу обирається форма:
трапецієподібні або трикутні;
дзвіноподібні (з параметрами g і c).
Трапецієподібні і трикутні функції належності використовуються на етапі побудови
нечітких відношень експертними методами. Гаусові функції належності використовуються
для настройки нечіткої системи.
Архів розрахунків дозволяє зберігати результати обчислень на різних етапах створення,
настройки і функціонування системи.
Блок фазифікації, використовуючи функції належності причин, перетворює значення
вхідних змінних в міру значимості причин.
Блок нечіткого логічного виводу зв’язує міри значимості причин і наслідків за
допомогою нечітких відношень.
Блок дефазифікації, використовуючи функції належності наслідків, перетворює міри
значимості наслідків у значення вихідних змінних.
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Бібліотека експертних
систем

Експерт

Бібліотека функцій
належності

13

Архів
розрахунків

14

15

Середовище розробки
експертних систем
Експериментальні
дані

Блок
моделювання

Блок
настройки

9

Нечіткі
відношення
Функції
належності
причин 3

Блок задання значень
вхідних змінних
Блок видачі
результату

4

Блок
фазифікації

5

10

1

Блок
тестування

11

Блок
документування

Експертна система

Функції
належності
наслідків 2

Блок нечіткого 6
логічного виводу

12

Блок задання значень
вихідних змінних
Блок
7
дефазифікації

Блок видачі
результату

8

Користувач експертної системи

Рис. 2. Структурна схема інтелектуальної системи діагностики

Процес побудови інтелектуальної системи діагностики виконується за таким
алгоритмом:
1. Визначення множини входів (причин) і виходів (наслідків).
На цьому кроці для кожної вхідної (вихідної) змінної встановлюються нечіткі терми
причин (наслідків). Визначаються діапазони зміни кількісних змінних. Вхідні змінні можуть
бути як кількісними, так і якісними; вихідні змінні повинні бути тільки кількісними.
Введення значень якісних змінних при виконанні розрахунків здійснюється за принципом
термометра [7].
2. Визначення моделі функцій належності (ФН) і лінгвістичних термів причин
та наслідків.
На цьому кроці визначається тип і форма ФН, що використовуються для формалізації
нечітких термів причин і наслідків. Цей крок відповідає етапу фазифікації вхідних (вихідних)
змінних, тобто визначенню мір значимості причин і наслідків.
3. Визначення НВ „причини-наслідки”.
На цьому кроці будується матриця НВ. Матриця нечітких відношень може бути
отримана експертним шляхом або видобута з експериментальних даних. В останньому
випадку будуть отримані правила ЯКЩО причини ТО наслідки, які забезпечують прозору
лінгвістичну інтерпретацію нечітких відношень.
Кроки 1–3 відповідають етапу структурної ідентифікації об’єкта діагностики. По
завершенні етапу структурної ідентифікації оцінюється точність діагностики і приймається
рішення про настройку моделі.
4. Настройка нечіткої моделі шляхом розв’язання задач оптимізації з використанням
навчальної вибірки [8].
Наявні експериментальні дані випадковим чином розподіляються на навчальну і
тестувальну вибірки. Настройка за наявними експериментальними даними дозволяє
підвищити адекватність нечіткої системи. В ході навчання оцінюється середня похибка і
середньоквадратичне відхилення. За результатами настройки обирається модель, що
рекомендується для подальшого практичного застосування. При надходженні нових
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експериментальних даних здійснюється адаптивна підстройка параметрів моделі.
Крок 4 відповідає етапу параметричної ідентифікації моделі діагностики на базі
нечітких відношень.
Оцінимо ефективність інтелектуальної системи діагностики на базі НВ на
прикладі вирішення задачі пошуку несправностей локальної мережі.
Основними причинами несправності мережі є: d1 – дефект мережних інтерфейсних
плат; d2 – дефект концентраторів, комутаторів, мостів, повторювачів; d3 – неправильне
підключення активного обладнання; d4 – занадто довгий кабель або більше чотирьох
повторювачів (концентраторів), об’єднаних у каскад; d5 – дефекти кабельної системи або
пасивного обладнання; d6 – дефекти заземлення або джерел шуму поряд з
кабельною системою.
Перелічені причини несправностей d1 – d6 мають вплив на такі контрольні параметри
мережі: (діапазони зміни вказані в дужках): y1 – кількість колізій в мережі (3 – 15 %); y2 –
довжина кадру (55 – 1800 байт); y3 – утилізація каналу зв’язку (19 – 82 %).
Оскільки для оптимального режиму роботи мережі значення параметрів складають
y1 = 5 %;

y2 = 64 – 1518 байт;

y3 = 30 %,

то наслідками, що спостерігаються є:
s2↓ ¸ s3 ↓ – зниження параметрів y2↓ ¸ y3 ↓, відповідно;
s1↑ ¸ s3 ↑ – підвищення параметрів y1↑ ¸ y3↑, відповідно.
Для визначення НВ „причини – наслідки” скористаємось відомими співвідношеннями
„тип несправності – параметри мережі”.
Ці співвідношення отримані експериментальним шляхом і приведені в таблиці 1, де для
кожного типу несправності вказані граничні значення контрольних параметрів мережі.
Таблиця 1
Співвідношення „причина несправності – параметри мережі”
Параметри мережі
Причини
несправності
y1
y2
y3
d1
7
60
50
d2
9
62
24
d3
8
1620
60
d4
10
1500
22
d5
12
63
35
d6
5
1700
26
Тоді для отримання нижніх і верхніх границь елементів rij матриці НВ R можна
скористатись формулами

( [

(
(y

r ij = sup min b j , μ *ij y j = yij*

( [

r ij = sup min b j , μ *ij

j

= yij*

)]) ;
)]) .

(1)
(2)

Функція належності μ *ij моделює допустимі відхилення параметрів мережі. Координата
максимуму yij* дорівнює значенням із таблиці 1, а параметр концентрації підбирається
експериментальним шляхом, близьким до встановленого допуску ±5 %.
На рис. 3 приведені ФН параметрів мережі до нечітких термів наслідків.
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b1↑ (s1)

b2↓ (s2)

1

1

b2↑ (s2)

y2

y1
3

15

10

5

b3↓ (s3)

1

55

64

µ*33

b3↑ (s3)

…

1800

1518

y3
19

60

30

82

Рис. 3. Функції належності параметрів y1 ¸ y3 до наслідків s2↓ ¸ s3↓ і s1↑ ¸ s3↑

Покажемо застосування формул (1) та (2) для отримання НВ r33↓ „неправильне
підключення активного обладнання (d3) – знижена утилізації каналу зв’язку (y3 ↓)” і r33 ↑
„неправильне підключення активного обладнання (d3) – підвищена утилізації каналу зв’язку
(y3↑)”. Використовуючи ФН b3↓ (s3) і b3↑ (s3) (рис. 3), НВ r33↓ і r33↑ визначаються так:

( [
= sup(min [b

])
= 60 )]) = 0,54;

r 33¯ = sup min b 3¯ , μ *33 ( y3 = 60) = 0;
r 33

3

, μ *33 ( y3

( [
= sup(min [b

])
= 60)]) = 0,60.

r33¯ = sup min b3¯ , μ *33 ( y3 = 60 ) = 0;
r33

3

, μ *33 ( y3

Аналогічно отримані всі елементи матриці НВ, яка має вигляд

R=

s1↑

s2↓

s2↑

s3↓

s3↑

d1

[0,18; 0,31]

[0,85; 0,88]

0

0

[0,29; 0,37]

d2

[0,41; 0,49]

[0,37; 0,45]

0

[0,32; 0,43]

0

d3

[0,31; 0,39]

0

[0,32;0,44]

0

[0,54; 0,60]

d4

[0,51; 0,58]

0

[0; 0,15]

[0,66; 0,78]

0

d5

[0,72; 0,77]

[0,11; 0,25]

0

0

[0,05; 0,18]

d6

[0,04; 0,20]

0

[0,67; 0,75]

[0,18; 0,31]

0

.

Нехай вектор параметрів стану для конкретної мережі не змінився. Процес діагностики
включає такі етапи. Спочатку для вектора Y* = (y*1, y*2, y*3) здійснюється грубе оцінювання
мір значимості причин (aі). Поетапна генетична підстройка результатів діагностики показана
в таблиці 2.
Таблиця 2
Генетична підстройка мір значимості причин
Критерій
Кількість
Міри значимості причин
оптимізації ітерацій
a1
a2
a3
a4
a5
a6
[0,54; 0,58]
0,1653
50
[0,54; 0,68] [0; 0,2]
0,1274
100
[0,61; 0,72] [0; 0,2] [0,42; 0,58]
0,1274
200
[0,61; 0,72] [0; 0,1] [0,42; 0,58] [0; 0,23]
0,1185
1000
[0,61; 0,72] [0; 0,1] [0,45; 0,53] [0; 0,1]
[0; 0,1]
0,1048
1000
[0,61; 0,72] [0; 0,1] [0,45; 0,53] [0; 0,1]
[0; 0,1] [0; 0,1]
0,0825
1000
З таблиці 2 видно, що в якості грубої оцінки мір значимості причин може бути
прийнятий розв’язок
a1 = 0,72; a2 = 0,1; a3 = 0,53; a4 = 0,1; a5 =0,1; a6 = 0,1,
(3)
що відповідає причині d1 (дефект мережних інтерфейсних плат).
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Шляхом нейронної підстройки розв’язку (3) були отримані такі міри
значимості причин:
a1 = 0,67; a2 = 0; a3 = 0,55; a4 = 0; a5 =0; a6 = 0,
(4)
що відповідають тій самій причині d1.
При переході від розв’язку (3) до розв’язку (4) значення критерію оптимізації

F (X ) =

å [y - f
j

j= 1

]

2

m

j

зменшилось від 0,0825 до 0,0803, проте міра значимості
( X ) = min
X

діагнозу (d1) зменшилась від a1 = 0,72 до a1 = 0,67.
Нехай при повторному вимірюванні відбулась зміна параметра роботи мережі – y*3
(утилізація каналу зв’язку) змінилась з 40 до 50 %. При цьому відбулась зміна міри
значимості наслідку – значення b3↑ змінилось з 0,26 до 0,31. Інші параметри не змінились.
Шляхом нейронної підстройки розв’язку (4) були отримані такі міри
значимості причин:
a1 = 0,64; a2 = 0; a3 = 0,58; a4 = 0; a5 =0; a6 = 0,
(5)
що відповідають уточненому діагнозу d1.
При переході від розв’язку (4) до розв’язку (5) значення критерію оптимізації
зменшилось від F = 0,0803 до F = 0,0778. Таким чином, стало очевидно, що для вектора Y*
необхідно проводити діагностику причин d1 і d3, оскільки міри значимості цих причин в
розв’язках (4) і (5) практично однакові.
Для отримання розв’язку (3) знадобилось дванадцять хвилин роботи генетичного
алгоритму (процесор Celeron 1,6). Перехід від розв’язку (3) до розв’язку (4) та від розв’язку
(4) до розв’язку (5) за допомогою нейронної мережі зайняв по одній хвилині.
Для настройки нечіткої моделі використовувались результати тестування 60 мереж з
різними типами несправності. Навчальна вибірка формувалась у вигляді пар
Yˆ , Dˆ , , p = 1, 60.

(

p

)

p

Тут Yˆp = yˆ , yˆ , yˆ – вектор параметрів стану мережі в експерименті номер р;
Dˆ = dˆ p , dˆ p , L, dˆ p – вектор діагнозів в експерименті номер р,
p

p
1

(

p
2

1

p
3

2

6

)

ìï 1, якщо dˆip = d i ;
aˆip = í
ïî0, якщо dˆip ¹ d i .
Задача настройки полягала у визначенні таких параметрів ФН нечітких термів
наслідків, що забезпечують мінімальну відстань між модельними і експериментальними
результатами діагностики

де

60

F =å

å [aˆ
6

p =1 i =1

p
i

(

)] .
2

- ai Yp , Q, Q , G, G , C

(6)

Параметри та форми ФН наслідків після настройки приведені відповідно в таблиці 3 та
на рис. 4. Значення критерію оптимізації (6) зменшилось з 74,85 до 65,13.
Таблиця 3
Параметри функцій належності після настройки
s1↑

Нечіткі терми наслідків
s2↓
s2↑
s3↓

s3↑

12

70

1400

21

73

14
0,8

74
4,8

1500
12,5

23
1,3

77
5,4

0,97

0,98

0,92

0,93

0,94

0,98

0,99

0,98

0,94

0,96

Параметр

g
g
c

q
q
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b1↑ (s1)
1

1

y1

0

1

b2↓ (s2)

b2↑ (s2)

y2

0

b3↑ (s3)

b3↓ (s3)

y3

0

Рис. 4. Функції належності параметрів y1 ¸ y3 до наслідків s2↓ ¸ s3↓ і s1↑ ¸ s3↑ після настройки

Для
дослідження
ефективності
генетико-нейронного
алгоритму
нами
використовувались результати тестування 60 мереж з різними типами несправності. В
таблиці 4 приведені результати діагностики для 40 мереж, де: d* – причина несправності,
встановлена експертом; dG – причина несправності, встановлена за допомогою генетичного
алгоритму; µG – міра значимості причини dG; dN – причина несправності, уточнена за
допомогою нейронної мережі; µN – міра значимості причини dN; dA – причина несправності,
адаптована за допомогою нейронної мережі до зміни параметрів роботи мережі; µА – міра
значимості причини dА. Через знак дробу (/) приводяться зміни у векторі значень параметрів
роботи мережі.
В таблиці 4 символом * відмічені випадки розбіжності експертного і комп’ютерного
рішень, коли міра значимості помилкового діагнозу суттєво менша за одиницю, що може
служити ознакою недостатньої впевненості в отриманому розв’язку і необхідності
проведення диференціальної діагностики. Символом ** відмічені випадки розбіжності
експертного і комп’ютерного рішень, коли міра значимості помилкового діагнозу є
достатньо високою, що є підставою для його прийняття і відмови від диференціальної
діагностики.
Таблиця 4
Фрагмент результатів діагностики комп’ютерних мереж
y1

y2

y3

d*

dG

µG

dN

µN

dА

µА

6

65/60

35

d1

d1

0,82

d1

0,85

d1

0,94

5/6

70

40

d1

d1

0,77

d1

0,87

d1

0,92

6

1500

20/35

d1

d1

0,80

d1

0,87

d1

0,85

d1

d3**

0,72

d1

0,81

d1

0,88

0,81

d3**

0,82

d1

0,91

7

1500/1550

30/45

7/9

126/62

40

d1

d3**

8

80/58

30/25

d1

d1

0,82

d1

0,86

d1

0,98

7

1428/1620

40/35

d1

d1

0,75

d1

0,82

d1

0,99

5

85/52

30

d2

d3*

0,65

d3*

0,58

d2

0,71

6/10

64

45

d2

d2

0,58

d2

0,66

d2

0,68

6

1424

20/50

d2

d2

0,42

d2

0,54

d2

0,58

7/12

325

50

d2

d3**

0,87

d3**

0,79

d3**

0,83

7

1314/1722

40/20

d2

d2

0,72

d2

0,68

d2

0,74

7

1226

30/60

d2

d2

0,81

d2

0,79

d2

0,68

5/8

93/58

40

d2

d2

0,75

d2

0,73

d2

0,87

3/8

1400

50

d3

d3

0,58

d3

0,71

d3

0,65

7

128

35/65

d3

d2*

0,62

d2*

0,60

d2*

0,56
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Продовження таблиці 4
*
*
0,48
d3
0,65
0,59
d4
4/6
1328/1542
30
d3
d4
8

1048

40/20

d3

d3
d2

**

0,65

d2

**

0,78

d2

**

0,75

72

15/45

d3

10

1646

25/30

d3

d3

0,81

d3

0,78

d3

0,85

6/7

1322

30

d4

d4

0,87

d4

0,87

d4

0,94

5

64

50/20

d4

d4

0,79

d4

0,82

d4

0,93

6/10

85/58

40

d4

d4

0,86

d4

0,82

d4

0,89

6

1312/1524

40/20

d4

d5*

0,62

d4

0,74

d4

0,87

8

72/61

30

d4

d4

0,74

d4

0,88

d4

0,92

9

120

20/70

d4

d4

0,89

d4

0,83

d4

0,88

3/5

1428

60/40

d4

d4

0,74

d4

0,83

d4

0,90

7

93/58

55

d5

d6**

0,78

d6**

0,74

d6**

0,69

6/12

1124

30

d5

d5

0,62

d5

0,60

d5

0,71

10

120/62

20/35

d5

d6*

0,48

d6*

0,52

d5

0,68

5/8

1512

50/25

d5

d5

0,74

d5

0,67

d5

0,65

*

0,82

d3

5/12

*

0,78

d3

*

0,80

0,59

0,54

d2

d5

0,71

d5

0,82

0,53

d5

0,64

d5

0,68

d6

0,64

d6

0,62

d6

0,72

d6

d5**

0,71

d5**

0,70

d5**

0,79

30

d6

d5*

0,47

d6

0,66

d6

0,82

348/57

40

d6

d6

0,54

d6

0,61

d6

0,60

9

624/63

25/45

d6

d1**

0,68

d6

0,72

d6

0,64

6/11

1530

20/60

d6

d6

0,58

d6

0,61

d6

0,68

0,45

d2

d5

0,78

d5

d5

50/20

d6

322/60

40

7/10

1024

8

8

64

45/60

d5

d2

5

1324/61

15/25

d5

7/8

1423

48

5

824

5/8

Показники ефективності генетико-нейронного методу приведені в таблиці 5. З цієї
таблиці видно, що шляхом нейронної підстройки розв’язку вдається підвищити точність
діагностики на 17 %.
При цьому час пошуку причини несправності складає біля 13 хвилин. При зміні
параметрів мережі (повторне вимірювання) час діагностики суттєво скорочується
(до однієї хвилини).
В цілому, дані таблиці 5 підтверджують висновки експертів про те, що несправності d1 і
d4 розпізнаються достатньо добре, а несправності d2, d3, d5 та d6 розпізнаються гірше,
оскільки мають схожі симптоми і відповідно вимагають диференціальної діагностики (d2 з
d3, d5 з d6).
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Таблиця 5
Показники ефективності генетико-нейронного методу
Показники ефективності
Час розв’язання
Кількість ітерацій
Ймовірність
правильного діагнозу
за типами розв’язків

d1
d2
d3
d4
d5
d6

Генетичний
алгоритм
12 хв.
9000
7 / 10 = 0,7
8 / 10 = 0,8
7 / 10 = 0,7
9 / 10 = 0,9
6 / 10 = 0,6
7 / 10 = 0,7

Нейронна мережа
Уточнення грубого
Адаптація до
розв’язку
зміни параметрів
1 хв.
1 хв.
1000
1000
9 / 10 = 0,9
10 / 10 = 1,00
9 / 10 = 0,9
9 / 10 = 0,9
7 / 10 = 0,7
8 / 10 = 0,8
10 / 10 = 1,00
10 / 10 = 1,00
7 / 10 = 0,7
8 / 10 = 0,8
9 / 10 = 0,9
9 / 10 = 0,9

Висновки. Розроблено структуру інтелектуальної системи діагностики на базі
нечітких відношень, яка реалізує методи та алгоритми вирішення таких задач, як побудова,
настройка та розв’язання рівнянь нечітких відношень з використанням елементів штучного
інтелекту (теорія нечітких множин, нечітка логіка, генетичні алгоритми, нейронні мережі).
Запропоновано алгоритм побудови такої системи, який складається з наступних кроків:
визначення множини входів (причин) і виходів (наслідків); визначення моделі функцій
належності і лінгвістичних термів причин та наслідків; визначення нечітких відношень
„причини – наслідки”; настройка нечіткої моделі шляхом розв’язання задач оптимізації з
використанням навчальної вибірки. Побудований на базі запропонованої структури
програмний комплекс інтелектуальної системи діагностики комп’ютерних систем забезпечує
умови для реалізації процесу діагностування користувачам, котрі не є високодосвідченими
спеціалістами-експертами в даній галузі. Шляхом розв’язання прикладної задачі пошуку
несправностей локальної мережі показана ефективність розробленої системи діагностування.
Достовірність діагностики локальних мереж підвищилась на 17 %. При цьому час пошуку
причини несправності складає біля 13 хвилин. При зміні параметрів мережі (повторне
вимірювання) час діагностики суттєво скорочується (до однієї хвилини). Подальше
підвищення точності можливо шляхом вибору іншої системи нечітких термів, що описують
причини і наслідки.
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УДК 621.396
д.т.н. Слюсар В.І. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
к.т.н. Масесов М.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ІДЕОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТРОПОСФЕРНИХ
(РАДІОРЕЛЕЙНИХ) СТАНЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті представлені результати аналізу принципів та ідеологічних основ побудови і функціонування
перспективних тропосферних і радіорелейних станцій спеціального призначення. В основі представленої
ідеології лежать наукові дослідження щодо впровадження і реалізації сучасних інформаційних технологій у
системах зв’язку цивільного і військового призначення. Представлені результати являють собою підґрунтя для
створення нових і модернізації існуючих систем та комплексів зв’язку спеціального призначення на вітчизняних
підприємствах.
В статье представлены результаты анализа принципов и идеологических основ построения и
функционирования перспективных тропосферных и радиорелейных станций специального назначения. В основе
представленной идеологии лежат научные исследования, касающиеся внедрения и реализации современных
информационных технологий в системах связи гражданского и военного назначения. Представленные
результаты представляют собой базу для создания новых и модернизации существующих систем и
комплексов связи специального назначения на отечественных предприятиях.
The results of analysis of principles and ideological bases of construction and functioning of the perspective
troposphere and radioreley stations of the special purpose are presented in the article. Presented ideology scientific
researches, touching introduction and realization of modern information technologies in communication of civil and
military purpose networks, are underlaid. The presented results are a base for creation of new and modernization of the
existent systems and complexes of communication of the special purpose on domestic enterprises.
Ключові слова: тропосферний і радіорелейний зв’язок, цифрове діаграмоутворення, цифрова антенна
решітка, кодування сигналів, додаткове стробування відліків аналого-цифрового перетворювача.

1. Постановка задачі та її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями
Аналіз стану та тенденцій розвитку систем зв’язку, як цивільного, так і військового
призначення показує, що темпи впровадження сучасних інформаційних технологій,
досягнень мікроелектроніки та цифрової обробки сигналів безперервно зростають.
Зрозуміло, що нова техніка зв’язку, яка надходить на озброєння розвинутих країн світу, має
не тільки покращені тактико-технічні можливості для забезпечення потреб системи
управління, але й призводить до зміни концепції ведення бойових дій та застосування зброї.
Досвід останніх збройних конфліктів і масштабних бойових дій у різних країнах вказує
на застосування в них так званої „інформаційної боротьби”. Основний етап її полягає у
передчасному виявленні і знищенні існуючої інфраструктури зв’язку противника, що, в свою
чергу, призводить до унеможливлення ефективного управління військами (силами) в ході
бойових дій. Другий, не менш важливий етап, являє собою постійне виявлення, придушення
і знищення системи зв’язку противника безпосередньо під час бойових дій. В таких умовах
висуваються жорсткі вимоги щодо забезпечення високої живучості та розвідзахищеності
системи зв’язку з урахуванням вимог до забезпечення необхідної швидкості передачі
інформації між посадовими особами пунктів управління.
Зрозуміло, що під час ведення бойових дій основне навантаження щодо забезпечення
зв’язку буде покладено на польову опорну мережу зв’язку ЗС України. Її основу, на даний
момент, складають існуючі багатоканальні системи та комплекси військового зв’язку –
кабельні, радіорелейні і тропосферні. Радіорелейні і тропосферні, на відміну від кабельних, є
достатньо мобільними і захищеними для успішного протистояння під час інформаційної
війни. Але сьогоднішній напрямок розвитку і вдосконалення існуючих базових станцій
спеціального призначення характеризується, найчастіше, модернізацією станцій
радянськими технологічними розробками кінця 80-х – початку 90-х років, або
використанням застарілих станцій іноземного виробництва, що вкрай неприйнятно.
Авторами статті пропонується ідеологія побудови перспективних тропосферних
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(радіорелейних) станцій спеціального призначення, яка може бути науковим підґрунтям для
побудови сучасних засобів зв’язку на вітчизняних підприємствах і забезпечення необхідного,
вже набутого на міжнародних ринках зброї, технологічного паритету перед
іншими країнами.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Як показав аналіз [1, 2, 3], серед основних тенденцій побудови нових та модернізації
існуючих засобів зв’язку вітчизняного та іноземного виробництва переважає використання
сучасних інформаційних технологій подвійного призначення. При цьому збройними силами
держав можуть бути заощаджені значні кошти при відсутності необхідності проводити та
фінансувати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Але для застосування у
збройних силах конкретних зразків техніки деякі фірми і підприємства пропонують
спеціальні рішення з дотриманням військових стандартів. Слід зауважити, що використання
інформаційних технологій потребує їх доопрацювання для реалізації в спеціальних умовах.
В своїх публікаціях авторами статті були викладені наукові дослідження щодо
реалізації технологій неортогональної частотної дискретної модуляції сигналів (N-OFDM)
[4], просторово-часового-частотного ущільнення і кодування [5], додаткового стробування
відліків аналого-цифрового перетворювача (АЦП) [6], корекції квадратурних
неідентичностей в каналах зв’язку [7], а також впровадження цифрового діаграмоутворення
(ЦДУ) на базі цифрових антенних решіток (ЦАР) [8] та технології множинного входу –
множинного виходу (МІМО) [9], у тому числі у варіанті з багатьма користувачами (MUMIMO або мульти-MIMO). Запропоновані технології, а також практичні рекомендації щодо
їх впровадження в техніку зв’язку лежать в основі запропонованої ідеології. Її впровадження
дозволить вирішити такі важливі практичні задачі як забезпечення цифровим зв’язком всіх
ланок військового управління, здійснити заміну старих морально та фізично застарілих
апаратних, розробити цифрові тропосферні (радіорелейні) станції з виконанням сучасних
вимог до системи управління.
3. Виклад основного матеріалу дослідження
Зазначені вище і розвинуті авторами науково-технічні ідеї досить повно представлені в
роботах [4 – 9].
Застосування неортогональної частотної дискретної модуляції сигналів диктується
обмеженістю частотного ресурсу. Крім того, в умовах активної радіоелектронної протидії
противника з’являється можливість передачі інформації на певних, не ушкоджених
навмисними завадами, частотах несучих, і, таким чином, здійснювати адаптивну зміну
частотних планів каналів зв’язку.
Різноманітні схеми кодування сигналів найчастіше використовуються у тропосферних і
радіорелейних системах передачі, дають певний виграш у відношенні сигнал-шум або у
швидкості передачі сигналів. Ці параметри пов’язані між собою відомою формулою Шенона
для перепускної спроможності. Слід зауважити, що схеми просторового кодування, на
відміну від часового та частотного, потребують наявності додаткових антен, рознесених у
просторі на відстань не менше 50 – 100 довжин хвиль.
У випадку впровадження просторово-часового кодування сигналів тропосферного
(радіорелейного) зв’язку необхідність застосування додаткового стробування відліків АЦП
викликана тим, що при реалізації ЦДУ в станціях зв’язку часто виникає ситуація, коли
обчислювальні операції не можуть бути виконані за період дискретизації АЦП. Це
ускладнює декодування інформаційного повідомлення в реальному часі. Тому разом із
реалізацією методів N-OFDM пропонується використання процедури додаткового
стробування відліків АЦП на основі цифрового фільтра розподілу квадратур (ЦФРК) [10].
Такий підхід дозволить погодити роботу високошвидкісного АЦП на виході приймального
каналу ЦАР із цифровими пристроями в схемі подальшої обробки сигналів, наблизить
пропускну спроможність у системі тропосферного (радіорелейного) зв’язку до потенційно
можливої, а також певним чином усуне проблеми демодуляції N-OFDM сигналів при
спектральному аналізі безпосередньо відліків АЦП.
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У загальному випадку, кількість утворених таким чином стробів повинна відповідати
розмірності процедури швидкого перетворення Фур’є (ШПФ).
Як наслідок, реалізується сепарація інформаційного потоку без втрати енергетики
сигналу й декореляція за шумом вихідних потоків даних (рис. 1). Крім того, виконується
попередня частотна селекція сигналів у смузі прийому. При застосуванні N-OFDM (OFDM)
методів у сполученні із просторово-часовим кодуванням сигналів потрібно використовувати
багатостробне додаткове стробування з фіксованою сіткою стробів [10], які йдуть у сітці
один за одним без зупинок. При такій структурі фіксованої сітки інтервали підсумовування
розташовуються без взаємного перекриття у часі.
Напругу комплексного сигналу U& s в (2) можна виразити через квадратурні складові
[10], при цьому період дискретизації АЦП дорівнює
Відліки АЦП
непарній кількості чвертей періоду сигналу:
t
U cS = a m cos(2 π f m τ s + m )

U sS = a m sin (2 π f m τ s +

m

)

,

(1)

де am – амплітуда m-го сигналу, jm – початкова
фаза m-го сигналу, f m – частота m-го сигналу, m –

Відліки стробів

t
Рис. 1. Формування стробів при
додатковому стробуванні відліків АЦП.

поточний номер сигналу ( m = 1, M ), t – період
дискретизації АЦП.
Після операції АЦП маємо вибірку довжиною N (парне) відліків s = 1, N .
Запропонований метод використання додаткового стробування відліків АЦП у
сукупності із застосуванням N-OFDM сигналів дозволить зменшити швидкість обробки
сигналів після АЦП, знизити обчислювальні витрати та узгодити швидкодію окремих
елементів схеми приймального цифрового сегмента перспективного тропосферного
комплексу. Представлені в [11] варіанти матричного запису цифрових напруг сигналів по
виходах приймальних елементів ЦАР є основою для синтезу процедур демодуляції
повідомлень при використанні різних методів просторово-часового кодування.
Істотним обмеженням реалізації потенційних можливостей апаратури зв’язку є вплив
технологічних похибок, що супроводжують процес отримання квадратурних складових
приймальних каналів, що приводить, в свою чергу, до викривлень сигнальних масивів і втрат
інформації. Існуючі методи корекції такого квадратурного розбалансу характеризуються
відсутністю врахування впливу постійних складових напруг каналів і відносною складністю
обчислень, особливо у випадку застосування високошвидкісних АЦП.
В роботі [7] був запропонований метод корекції квадратурного розбалансу, що
відрізняється від відомих застосуванням додаткового стробування відліків АЦП. У даному
контексті, додаткове стробування відліків АЦП зводиться до формування одного сумарного
сигналу по вибірці з кількох відліків АЦП із заданою періодичністю. Вважаючи синфазний
канал (I) еталонним, а квадратурний (Q) - розбалансованим за амплітудою і фазою, вирази
для напруг на виходах квадратурних каналів у вигляді функції від часу t [7] можна
записати як:
I = p + A × cos(2p f t + j 0 ) ,
(2)
Q = h + A × (1 + a) × sin( 2p f t + j 0 - y ) ,
(3)
де a - амплітудна неідентичність каналів, y - їхня фазова неідентичність, f - частота
сигналу, j0 - початкова фаза сигналу, p і h - відповідно постійні складові синфазного і
квадратурного каналів.
Частота сигналу f обирається рівною оберненому непарному числу чвертей періоду
дискретизації АЦП [7]. На основі сформованих напруг відліків стробів, що відповідають
контрольному сигналу, за алгоритмом [7] обчислюються коефіцієнти корекції, які
враховуються в подальшій обробці сигналів зв’язку.
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Таким чином, запропонований метод корекції дозволяє мінімізувати похибки обробки,
зменшити апаратні витрати та знизити вимоги щодо ідентичності квадратурних підканалів
при аналоговій ортогоналізації сигналів в приймальних каналах ЦАР навіть при наявності
постійних складових напруги зсуву нульового рівня апертури АЦП.
Слід зазначити, що інтеграція процедури додаткового стробування відліків АЦП у
сукупності з корекцією квадратурного розбалансу є новою ідеєю і дозволяє узагальнити
такий підхід на випадок антен, виконаних за технологією ЦАР та МІМО.
Застосування систем МІМО (Multіple Іnput Multіple Output – множинний вхід
множинний вихід) [9] дозволяє вирішити завдання стійкого функціонування системи зв’язку
в умовах впливу активної радіопротидії противника, багатопроменевого поширення
радіохвиль і пов’язаних з ним явищ, а також забезпечити високу пропускну спроможність.
Багатоантенну систему MІMO можна розглядати як систему зв’язку з кількома
просторовими каналами. Причому всі канали працюють в одній і тій же смузі частот, у той
самий час і розділяються тільки за рахунок просторового рознесення випромінюючих і
приймальних антен. Термін MІMO вживається у тому випадку, коли одночасно
використовуються два або більше входи і виходи каналу. Можливість організації багатьох
просторових каналів пояснює високу спектральну ефективність систем MІMO і пильну увагу
до них з боку виробників високошвидкісних систем зв’язку подвійного призначення.
Основні переваги і класифікація MІMO-систем відповідно до принципу поділу сигналів
у приймальному пристрої досить докладно обговорені в літературі [12].
Ціна переваг систем MІMO забезпечується підвищенням вартості розгортання, вимог
по їхньому обладнанню і додатковому живленню антен та обчислювальною складністю,
необхідною для багатовимірної обробки сигналів [9].
Розглянемо більш докладно MІMO системи зв’язку з кількома просторовими каналами.
У таких системах як у передавачі, так і у приймачі використовується кілька антен. Вважаємо,
що кількість передавальних антен не більше числа приймальних (Nt х Nr). У цьому випадку
можна одержати швидкості передачі інформації, близькі до граничних без адаптації, тобто
коли параметри каналу невідомі на стороні передавачів. Кратність такого виграшу у
швидкості передачі інформації досягає кратності приймально-передавальних антен.
Конструктивно антенні решітки MІMO можуть бути виконані у вигляді поверхні
контейнера або кунга базової машини. Блок-схема MІMO системи зв’язку з Nt
передавальними і Nr приймальними антенами при форматі каналу Nt х Nr наведена на рис. 2.
На ній вхідний потік даних ділиться на Nt підпотоків за допомогою послідовно-паралельного
демультиплексора. Кожен підпотік після кодування і модуляції випромінюється окремою
антеною, причому усі Nt підпотоків випромінюються одночасно в одній і тій же смузі частот.
Для усіх підпотоків можуть використовуватися ідентичні коди і модулятори.
Випромінені Nt потоків створюють сигнали у кожній з Nr приймальних антен. Тобто
сигнал у кожній приймальній антені - це суміш Nt випромінених сигналів, помножених на
комплексні передатні функції траси розповсюдження сигналів від відповідних
передавальних антен до приймальної антени. Інакше кажучи, вектор напруг прийнятих
сигналів представляє собою добуток матриці характеристик каналу на вектор напруг
випромінених сигналів. Матриця характеристик каналу вимірюється перед передачею
інформації і вважається відомою у приймачі. Далі у приймачі вирішується завдання поділу і
оцінки інформаційних параметрів випромінених Nt сигналів. Для цього потрібно розв’язати
систему з Nr рівнянь з Nt невідомими. При Nr = Nt можна скористатися матрицею,
зворотною матриці характеристик каналу. При Nr > Nt доцільно застосувати узагальнену
інверсію, що випливає з розв’язку системи рівнянь за методом найменших квадратів.
На рис. 2 блок, що виділяє Nt підпотоків із прийнятих сигналів, названий просторовим
декодером. Далі кожен підпотік подається на свій демодулятор і декодер.
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Рис. 2. Блок-схема типової MІMO-системи зв’язку

Можна також дати інше пояснення принципу роботи зазначеної MIMO-системи.
Приймальну антенну систему разом із просторовим декодером у випадку ортогонального
розділу сигналів можна розглядати як цифрову антенну решітку з багатопроменевою
діаграмою спрямованості, коли кожен із променів начебто спрямований тільки на одну
випромінюючу антену, а на всі інші антени – зорієнтовані нулі сформованого променя. На
рис. 3 схематично показана двопроменева діаграма спрямованості з головними та
боковими променями.
Як видно, один з головних променів забезпечує прийом сигналу від першої
передавальної антени і не приймає сигнали другої антени. Інший головний промінь, навпаки,
приймає сигнали тільки від другої передавальної антени. У цьому тлумаченні просторовокодовий поділ джерел обумовлений складним характером діаграми спрямованості антенної
системи приймача. Звичайно, варто враховувати, що у формуванні діаграми беруть участь не
тільки Nr приймальних антен, але і багатопроменеве середовище поширення хвиль. Приймач
має постійно стежити за еволюцією характеристик оточуючого середовища і адаптивно
змінювати положення променів у просторі, що досягається виміром матриці
характеристик каналу.
Промені діаграми
приймальної антени

Передавальні антени

Рис. 3. Фізична ілюстрація поділу просторово рознесених джерел
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Для забезпечення роботи в радіорелейному або в тропосферному режимі можливо
застосування традиційних антенно-щоглових пристроїв або з конструктивною доробкою
випромінювача. Ці антенні системи розглядаються як резервні.
Таким чином, використання MІMO-технології, особливо у варіанті одночасної передачі
даних багатьох користувачів (мульти-MIMO), дозволяє формувати мережу тропосферного
(радіорелейного) зв’язку.
Під нею розуміється організація зв’язку між трьома і більше кореспондентами з
використанням радіоканалів розповсюдження електромагнітних хвиль. При цьому
забезпечується робота одного радіорелейного (тропосферного) комплексу одночасно на
кілька кореспондентів, а також робота в об’єднанні із засобами радіодоступу. Апаратурні
витрати розраховуються, виходячи з вимог забезпечення необхідної пропускної
спроможності та кількості напрямків зв’язку.
Викладені вище ідеологічні засади визначають методологічну основу побудови
цифрового сегмента перспективних тропосферних і радіорелейних станцій. Далі слід
зупинитися на можливостях та рекомендаціях їх практичної реалізації.
Авторами пропонується підхід орієнтований на використання модулів цифрової
обробки сигналів (ЦОС). В залежності від типу конструктиву, вони розподіляються на
монолітні у вигляді однієї плати, та мезонінно-модульні, коли на несучу плату
встановлюються зверху додаткові плати.
При цьому, в якості мікросхеми спецобчислювача можуть використовуватися цифрові
сигнальні процесори (ЦСП), програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) або
спеціалізовані мікросхеми.
Слід зазначити, що застосування ПЛІС на відміну від ЦСП дозволяє жорстко
синхронізувати покрокове виконання алгоритмів ЦОС у багатоканальних системах завдяки
відмові від використання апаратних переривань. Сьогодні, на вітчизняному ринку в
інтересах відомчих структур найбільшим привабливими є ПЛІС фірм ALTERA та XILINX
(США). Актуальними залишаються інші технічні аспекти розробки модулів ЦОС, наприклад,
питання вибору схем АЦП (ЦАП), шинного інтерфейсу, несучого конструктиву й т. ін.
Але можна констатувати, що на ринку України присутні досить різноманітні
технологічні рішення, які дозволяють реалізувати обчислювальну платформу з дотриманням
жорстких вимог її функціонування у військовій сфері [13].
4. Висновки та перспективи подальших досліджень
Викладена у статті ідеологія відкриває шляхи виконання наступних наукових і
практичних завдань, що стоять перед військами зв’язку на даному етапі розвитку та
реформації:
– забезпечення одночасної передачі інформації кільком кореспондентам;
– реалізація високої швидкості передачі (потоки Е1, Е2 і Е3);
– автоматична комутація утворених потоків, можливість їх передачі по інших видах
систем передачі (волоконно-оптичних, кабельних);
– забезпечення різних режимів роботи, адаптація по частоті випромінювання,
потужності передавача і т.д.;
– невеликі масогабаритні показники і універсальна транспортна база;
– можливість виробництва і обслуговування техніки на вітчизняних підприємствах.
Розглянуті технічні аспекти побудови перспективних тропосферних (радіорелейних)
станцій торкаються лише найбільш загальних питань методології побудови базових станцій
військового зв’язку.
Тому залишаються актуальними питання їх подальшого наукового супроводу і
динамічного розвитку. Заслуговують на увагу напрямки розширення досліджень в інших
системах і видах зв’язку, таких як зв’язок з безпілотними літальними апаратами, в
абонентських персональних терміналах, побудова універсальних радіорелейних
(тропосферних) станцій з можливістю забезпечення радіодоступу на визначеній
території та інших.
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Також слід розширити методологічні засади застосування різних методів рознесення
сигналів та врахування різноманітних впливів (наприклад, ефекту Доплера, крос-поляризації,
взаємної кореляції антенних елементів і т.д.).
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КОНЦЕПЦІЯ ІЄРАРХІЧНОЇ ПОБУДОВИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
МОБІЛЬНИМИ РАДІОМЕРЕЖАМИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті представлена модель ієрархічної побудови інтелектуальних систем управління МР, яка
дозволяє провести декомпозицію задач, що виникають в ході оперативного управління МР, на рекурсивну
послідовність складових: на нижніх рівнях вирішуються задачі управління вузлом МР, пов’язані з його
адаптацією до різних умов функціонування; на верхньому – задачі планування та управління всією МР.
В статье представлена модель иерархического построения интеллектуальных систем управления МР,
позволяющая провести декомпозицию задач, возникающих в ходе оперативного управления МР, на рекурсивную
последовательность составляющих: на нижних уровнях решаются задачи управления узлом МР, связанные с
его адаптацией к разным условиям функционирования; на верхнем – задачи планирования и управления МР.
The hierarchical construction model of the mobile radio networks intellectual control systems is presented in the
article. A model allows realizing decomposition of mobile radio networks operative management tasks on the recursive
sequence of components: tasks related to node management and its adaptation to the different operating conditions are
solved at lower levels; planning and mobile radio network management tasks are solved at upper level.
Ключові слова: мобільна радіомережа, інтелектуальна система управління, мережецентрична війна.

Актуальність досліджень. На сьогоднішній день в збройних силах (ЗС) розвинених у
військовому відношенні держав світу проводяться глибокі якісні перетворення, обумовлені
бурхливим науково-технічним прогресом та інформаційною революцією [1 – 3]. Зокрема,
значна робота експертів та дослідників військового відомства США привела до появи
великої кількості нових військових концепцій та теорій, спрямованих на підвищення
ефективності дій американських ЗС. Однією з таких теорій стала концепція
„мережецентричної війни” (Network-Centric Warfare, NCW), яка з’явилася в США в кінці 90х років. До сьогоднішнього дня ця концепція не тільки завоювала своїх чисельних
прихильників, але й була прийнята за основу діючих програм розвитку та удосконалення ЗС
багатьох країн світу [3 – 6].
Однак, організація „мережевого принципу” управління військами вимагає вирішення
низки задач як організаційного так і технічного характеру, першочерговою з яких є
створення інформаційно-комунікаційної мережі, яка забезпечить доведення до учасників
військових операцій достовірної та повної інформації про обстановку в реальному часі.
Враховуючи досягнення в області побудови тактичних систем зв’язку розвинених у
військовому відношенні країн світу, в програмі розвитку військ зв’язку ЗС України до 2015
року передбачене створення багаторівневої мобільної компоненти (МК) мереж зв’язку
військового призначення, основу якої складатимуть мобільні радіомережі (МР) – мережі
радіозв’язку, що будуються за технологією MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [7, 8, 9].
Під вузлом МР розуміється термінал (сенсорний пристрій, переносний комп’ютер,
робот, мобільна базова станція та ін.) оснащений радіомодемом, який одночасно виконує
функції кінцевого пристрою та маршрутизатора. Головними особливостями мереж класу
MANET є динамічна топологія, спричинена мобільністю всіх вузлів та обмеженою дальністю
й пропускною спроможністю каналів радіозв’язку, а також можливість самоорганізації.
Крім того значна розмірність МР, неоднорідність елементів мережі (за мобільністю й
рівнем продуктивності), а також обмежені потужність і час передачі абонентів, оснащених
радіотерміналами з акумуляторними батареями, вимагають наявності ефективної системи
управління у складі вузла МР. Існуючі зразки засобів радіозв’язку в переважній більшості не
містять у своєму складі жодної системи управління, або ж ця система управління не володіє
високим ступенем автономності та адаптивності для забезпечення можливості вузла
передавати інформацію із заданою якістю обслуговування в умовах невизначеності. Тому,
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завдання розробки вузлової системи управління для МР військового призначення є
актуальним на сьогоднішньому етапі розвитку військ зв’язку ЗСУ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними причинами невизначеності в
задачах управління МР з динамічною топологією є:
– складність формалізованого опису МР та задач управління ними з врахуванням
похибок при обчисленнях та вимірюваннях;
– нечіткість цілей функціонування та задач управління;
– нестаціонарність параметрів МР та системи управління ними (висока мобільність
абонентів, зміна і непередбачуваність топології мережі);
– апріорна невизначеність обстановки та умов функціонування МР;
– наявність випадкових та навмисних впливів зовнішнього середовища (засоби
знищення та радіоелектронного подавлення);
– викривлення інформації під час передачі в каналах радіозв’язку та ін.
Забезпечення здатності МР до самоорганізації, а також адаптації її елементів до різних
умов функціонування вимагає розробки нових методів управління із залученням технологій
обробки знань. Проблеми обробки та використання знань, як ефективного засобу аналізу
погано формалізованих задач при апріорній неповноті та нечіткості вихідних даних були і
залишаються головним предметом вивчення в теорії штучного інтелекту.
На сьогоднішній день системи управління інтенсивно розвиваються в напрямку їхньої
інтелектуалізації, трансформуючись в інтелектуальні інформаційні системи (ІІС), які
поєднують можливості систем управління базами даних і технологію штучного інтелекту для
зберігання і обробки управлінської інформації, а також підготовки її для використання при
прийнятті рішень.
Тривалий час вважалося, що ІІС ефективні лише для вирішення так званих
неформалізованих і погано формалізованих завдань, пов’язаних з необхідністю включення в
алгоритм їхнього вирішення даних про навчання на реальному експериментальному
матеріалі (наприклад, завдання розпізнавання образів). Проте, останнім часом ІІС все ширше
використовуються при вирішенні завдань у системах зв’язку й телекомунікацій, які
функціонують в режимі реального часу: управління комутацією, маршрутизація, управління
трафіком, розподіл каналів у рухомих системах радіозв’язку і т.д. [10]. Однак поява
принципово нового різновиду мереж зв’язку (мережі класу MANET) і, відповідно, завдань
управління ними, пов’язаних з підтримкою необхідних режимів функціонування складних
динамічних об’єктів в умовах невизначеності, потребує розвитку специфічних методів
їхнього вирішення із залученням технології штучного інтелекту.
МР, як складна динамічна система, складається з низки підлеглих підсистем – вузлів.
Очевидно, що мета функціонування вузла зв’язку, як елемента нижчого рівня системи,
залежить від мети функціонування МР в цілому. З іншого боку, задачі, які вирішуються МР
можуть корегуватися в залежності від ситуації, яка склалася у вузлах зв’язку. Ієрархія такого
підпорядкування обумовлює організацію системи управління МР у вигляді багаторівневої
структури з вертикальними зв’язками, які визначають підпорядкованість задач, що
виконуються: на нижньому рівні вирішуються задачі управління вузлом МР; на верхньому –
задачі управління всією МР.
Тому, метою даної статті, є представлення концепції ієрархічної побудови
інтелектуальних систем управління МР військового призначення. Об’єктом досліджень в
статті є процеси оперативного управління мобільними радіомережами тактичної ланки
управління, предметом дослідження – методи та методики оперативного управління.
Задачі управління мобільними радіомережами військового призначення. За етапами
задачі управління МР діляться на задачі планування, розгортання і оперативного управління
[11]. На відміну від задач планування та розгортання, які в більшості випадків реалізуються
організаційними способами, задачі оперативного управління вирішуються змішаним
способом (централізовано/децентралізовано) у режимі реального часу, а за змістом
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багаторазово повторюються. Так як МР характеризуються можливістю самоорганізації, то в
ході дослідження доцільно зупинитися на етапі оперативного управління, в ході якого за
прийнятими критеріями ефективності постійно оцінюється стан МР, і приймаються заходи
(відповідно до визначеної мети управління та реальної обстановки) з утримання показників
ефективності функціонування в заданих межах або здійснюється їх оптимізація.
Оперативне управління представляється як управління зі зворотнім зв’язком і
передбачає наступні етапи U = {Uз, Uа, Uв, Uр} (рис. 1):
– Uз – збір інформації про стан мережі (рішення про об’єм, частоту, глибину та спосіб
збору інформації приймається на наступних етапах);
– Uа – аналіз даної інформації: ідентифікація ситуації в мережі (зоні мережі), перевірка
виконання мережею своїх функцій і визначення необхідності управляючого впливу;
– Uв – виявлення цілі управління з подальшою деталізацією її на підцілі і прийняття
рішення (вибір протоколу доступу, методу маршрутизації і т.д.);
– Uр – реалізація рішення (розсилка службових повідомлень, резервування ресурсу,
установка потужності передачі, діаграми направленості антени та ін.).
Оп еративне управління МР
Збір інформації про стан МР
За об’ємом
-глобальний
-локальний
(зоновий)

-адаптивний
-фіксований

За типом
-в міру
необхідності
-періодичний
-за подіями
-безперервний
-пасивний
-активний

За способом

Аналіз

Прийняття рішення

За рівнями

За функціями

Реалізація рішення
За способом

За цілями

-маршрутизація
-фізичний
-утримання параметрів
-управління топологією
-канальний
-оптимізація МР
-управління навантаженням -оптимізація зони МР
-мережевий
-користувальницька
-транспортний -управління радіоресурсом
оптимізація
-управління передачею
кооперовано
пакетів за маршрутами
-окремими повідомленнями
- ізольовано
-управління
безпекою
-супроводжуючої інформації
-хвильовий
-напр. хвиля
-підмережа
-“джерел”

Рис. 1. Класифікація задач за циклом оперативного управління мобільною радіомережею

Процес оперативного управління може бути представлено сукупністю функцій
управління, які в свою чергу, можуть бути розділені на окремі задачі управління. Кількість і
конкретні задачі оперативного управління визначаються характеристиками і умовами
функціонування мережі, а також прийнятими технологічними рішеннями на етапі її
проектування.
За функціями задачі управління МК діляться на дві групи:
1. Спеціальні задачі управління (наприклад, визначення маршрутів польоту БЛА й
координація їхнього переміщення).
2. Універсальні задачі управління – характерні для МР всіх рівнів МК: управління
топологією, управління маршрутизацією, управління навантаженням, управління
радіоресурсом, управління енергоресурсом, управління безпекою. Однак, конкретна
реалізація методів управління вузлом кожної МР повинна враховувати призначення МР та
особливості її архітектури (розмірність, мобільність, продуктивність та ін.).
На рис. 2 представлена функціональна модель системи управління вузла МР, яка
відображає розподіленість системи управління за функціональними підсистемами
управління (маршрутизацією, топологією, потоками даних, безпекою, енергоресурсом,
радіоресурсом та якістю передачі).
До складу кожної із зазначених підсистем входить множина методів управління, які
виконують відповідні функції на різних рівнях моделі OSI під управлінням виділеної
підсистеми QoS управління, основними елементами якої є база методів управління і модуля
прийняття QoS-рішень (містить знання про цілі управління і методи їхнього досягнення, а
також база моделей ресурсів мережі) [12].
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Кінцевою метою СУ окремого вузла МР, яка входить до складу МК, може бути
екстремум або виконання обмежень деякого функціонала (наприклад, максимум пропускної
здатності, мінімум загальної середньої затримки повідомлень у мережі, мінімум об’єму
службового трафіка) для всієї МР, або на інформаційному напрямку між відправником та
одержувачем в цій МР.
Вузол
МР

Система управління вузлом мобільної радіомережі
Підсистема формування рішень
Підсистема
управління
маршрутизацією

Підсистема
управління
топологією

Підсистема управління
витратами енергоресурсу

Підсистема
управління
потоками даних

Підсистема управління
радіоресурсом

Підсистема контролю, збору,
обробки і зберігання даних

Підсистема реалізації
рішень

Підсистема
управління
безпекою
Підсистема
QoS управління

Підсистема навчання

Мобільна радіомережа

Рис. 2. Функціональна модель системи управління вузла мобільної радіомережі

Наприклад, формально задача максимізації пропускної здатності мережі S може бути
записана в наступному вигляді
U*(t) = arg max S(Гξ(t), v(t), N(t), Eб(t), U(t)),
U ( t )∈ Ω

при обмеженнях W , які накладаються на вибір управління
W = {tξп(U(t)) ≤ tξпдоп, r(U(t)) ≤ rimax, U(t) Î {TРq}, q = 1, Q }
і обмеженнях на ресурси мережі
eiб (t ) ≤ eiбmax , υi (t) ≤ υimax, sij(t) ≤ sijmax, nк ≤ nкmax, N(t) ≤ Nmax,
де U(t) = <Ul(t)> – управління, яке реалізує l-у функцію управління; tз(U(t)) = (tп1(U(t),…,
tпm(U(t)) – вектор середнього часу передачі пакетів між m кореспондуючими парами
абонентів; Гξ(t) = γ ikξ (t ) ≤ γξmax – інтенсивність вхідних потоків ξ-типу від i-го відправника kму адресату; v(t) = [0…vmax] – інтенсивність зміни топології мережі; ||υi(t)|| – мобільність
вузлів; Eб(t) = || eiб (t)|| – ємність батарей вузлів; sij – пропускна здатність каналу (i, j);
i, j, k Î V, │V│ = N – множина вузлів мережі, r – радіус передачі, nк – загальна кількість
каналів між двома вузлами.
Але в умовах децентралізованого управління і наявності протиріччя між оптимальною
інформативністю управляючого об’єкта і своєчасністю управляючих впливів не можна
говорити про глобальну оптимізацію [11]. Тому необхідно здійснювати локальну
оптимізацію в рамках окремого вузла (зони мережі). У зв’язку з цим основна мета
управління декомпозується на дві складові: передача інформації між парою відправникадресат (a-b) із заданою якістю при прагненні мінімізувати витрати мережевих (зонових)
ресурсів на її здійснення. Тому в умовах децентралізованого управління МК кожен вузол
буде реалізовувати дві взаємопов’язані групи цілей, які визначаються багатокритеріальністю
управління:
– користувацькі цілі {Скi}, i=1…k, які визначають пошук екстремуму або виконання
обмежень до передачі повідомлень (користувацька оптимізація). Наприклад, Ск1 – виконання
вимог з оперативності (tпab≤tдоп) або Ск2 – мінімум часу передачі (min tпab), Ск3 – маршрут
заданої пропускної здатності (sab≥sдоп), до безпеки Ск4 – задана кількість незалежних
маршрутів передачі (Mab≥Mдоп) та ін.;
– мережеві (зонові) цілі {Смj}, j=1…m, які реалізують пошук субоптимальних рішень
мережі або її зони (мережева оптимізація). Наприклад, См1 – мінімізація службового трафіка
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(min Vст), См2 – максимізація пропускної здатності (max S), См3 – мінімізація часу передачі
повідомлень (min tп), См4 – мінімізація потужностей передач вузлів (min P ) та ін.
Системи інтелектуального управління. Наведемо деякі доводи на користь того, що
ІІС повинні стати найважливішою складовою частиною системи управління вузла мережі
класу MANET:
– по-перше, головною проблемою при управлінні мережею MANET є необхідність
вибору з безлічі можливих управлінських рішень в залежності від ситуації, яка склалася в
мережі, а також вимог до передачі певного типу трафіка;
– по-друге, управління мережею вимагає обробки великого обсягу службової
інформації про її стан, що використовується методами управління різних рівнів моделі OSI
для прийняття відповідних рішень. Проблема одержання інформації з об'єктів (вузлів
мережі), що функціонують у реальному масштабі часу, на сьогоднішній день вирішена
(використання різних способів зондування мережі). Але це породило іншу проблему: як
зменшити об’єм службової інформації до рівня, який дійсно необхідний для ухвалення
рішення системою управління? У той же час слід зазначити, що втрата службової інформації,
яка надходить від вузлів мережі, що працюють у реальному масштабі часу, може істотно
позначитися на кінцевому рішенні, прийнятому системою управління;
– по-третє, нестача часу на прийняття рішень і проблема координації взаємодії методів
управління, що виконують різні функції (потоками даних, управління маршрутизацією,
топологією, енергоспоживанням, безпекою та ін.).
У радіомережі ефективне використання спектру радіочастот – одне з основних завдань
під час управління нею. На сьогоднішній день навіть визначене нове поняття „когнитивне
радіо” (cognitive radio) – нова технологія, що дозволяє використовувати спектр частот
динамічним способом і володіє двома основними характеристиками (рис. 3) [13]:

Рис. 3. Функції інтелектуальних засобів радіозв'язку з управління радіоресурсом

– здатність до пізнання – визначає можливість збирати або вимірювати інформацію
про радіосередовище. Причому ця можливість реалізується не тільки шляхом простого
моніторингу потужності передачі в деяких смугах частот, а за рахунок використання більш
складних технологій (наприклад, самонавчання й прийняття рішень) для збору відомостей
про часові й просторові параметри мережі, а також для виключення взаємних перешкод між
користувачами. Це дозволить визначити ту частину спектру, що не використовується під час
функціонування мережі, а, отже, вибрати такі параметри передавача, які найточніше
відповідають сформованій обстановці в мережі;
– реконфігурованість – визначає здатність вузла динамічно налаштовувати
(програмувати) параметри прийомопередавача відповідно до параметрів радіосередовища.
Тобто, прийомопередавач може бути запрограмований приймати й передавати сигнали на
різних частотах, а також використовувати різні технології доступу до радіосередовища, які
підтримуються його апаратними можливостями.
Однак, як зазначалося раніше, крім управління радіоресурсом, особливості
функціонування МР та специфіка завдань, які покладаються на них, вимагають вирішення
125

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
низки інших задач управління (управління маршрутизацією, топологією, потоками даних,
безпекою та ін.). Тому в [14] запропоновано узагальнену модель інтелектуальної системи
управління вузлом МР, яка має досить складну структуру і включає до свого складу низку
функціонально-підлеглих підсистем (рис. 4). Така організація системи управління вузлом
дозволяє йому володіти розвиненими інтелектуальними можливостями щодо аналізу й
розпізнавання обстановки, формування стратегії доцільної поведінки, планування
послідовності дій, а також синтезу управляючих впливів, спрямованих на задоволення вимог
до обслуговування різних типів трафіка.
Інтелект уальна система управління вузлом мобільної радіомережі
Підсистема форм ув ання ріш ень
управління

Підсистем а
топологією
Підсистем а
маршрутизац ією

управління
управління

Підсистем а
управління
радіоресурсом
Підсистем а
управління
витратами енергоресурсу
Підсистем а
управління
безпекою
Підсистема QoS управління

Мета управління
Ан ал із с тану м ере жі (вузла)

База методів управління

Підсистем а
потокам и дани х

Кор егування
м ети упра вління

База знань
Підсистема реалізації
рішень

Вузол МР
(об’єкт уп равління)

Н еконтроль овані
п ара мет ри М Р

Підсистема
поповн ен ня зн ан ь
та навчан ня

Ко нт рольова ні
па ра ме тр и вузл а

Підси стема контролю,
збору, обробки і
зберігання дани х

К онтрол ьо вані
пар ам етри МР

Мобільна радіомережа
(зовніш нє середовище)

Рис. 4. Узагальнена модель інтелектуальної системи управління вузлом мобільної радіомережі

Важливо зазначити, що головна архітектурна особливість, яка відрізняє запропоновану
інтелектуальну систему управління від побудованої за „традиційною” схемою, пов’язана з
підключенням механізмів зберігання й обробки знань (блок „база знань”) для реалізації
здатності виконувати необхідні функції в умовах невизначеності (неповноти інформації) при
випадковому характері зовнішніх впливів. В базі знань міститься інформація про принципи
побудови системи управління та мету її функціонування, специфіку використання різних
методів управління, а також особливості функціонування підсистеми реалізації рішень та
самого об’єкту управління. Крім того, до складу системи управління, у разі необхідності,
може входити підсистема поповнення знань та навчання, яка забезпечує узагальнення
накопиченого досвіду і, таким чином, поповнює базу новими знаннями.
Підсистема контролю, збору, обробки і зберігання даних призначена для вимірювання
контрольованих параметрів мобільних вузлів та радіомережі в цілому. Різні функції (рівні)
управління вимагають різного обсягу (кількості параметрів) і глибини збору інформації про
стан мережі. Глибина збору i-м вузлом мережі звичайно визначається відстанню (площею
при наявності системи позиціонування), яка задається кількістю ретрансляційних ділянок від
даного вузла. Звичайно, знання повної інформації про мережу дозволяє приймати більш
обґрунтовані рішення, однак приводить до значного зростання службового трафіка в умовах
динаміки топології і вхідного навантаження.
Підсистема формування рішень побудована за принципом функціональності
управління, який передбачає об’єднання функцій системи управління у відносно незалежні
групи, що дозволяє здійснити декомпозицію управління мережею на підсистеми (що значно
спрощує задачу розробки математичного забезпечення управління) (рис. 2). Вирішення
універсальних задач управління вузлом МР, а також розробку відповідних методів та
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методик пропонується здійснювати відповідно до рівнів еталонної моделі взаємодії
відкритих систем OSI.
Проведені дослідження показують відсутність єдиного методу управління вузлом МР,
який забезпечує оптимізацію мережевих показників на кожному з рівнів моделі OSI, так як
кожен з існуючих методів має свої межі ефективного застосування. У зв’язку з цим
запропоновано ввести до складу підсистеми формування рішень вузлової системи
управління (рис. 4) множину методів, які виконують відповідні функції на різних рівнях
моделі OSI. Множина цих методів утворює базу методів управління, яка взаємодіє з
підсистемою реалізації рішень (містить знання про мету управління, методи її досягнення чи
корегування) для координації взаємодії методів управління різних функціональних підсистем
за рівнями моделі OSI з метою забезпечення оптимізації показників функціонування мережі.
Крім цього, для зменшення об’ємів службового трафіка виникає доцільність
використання методами одного рівня моделі OSI службової інформації, отриманої на інших
рівнях. Наприклад, якщо існуючі маршрути (мережевий рівень OSI) не відповідають вимогам
до швидкості передачі інформації, то їх можна не перебудовувати (тобто не витрачати
ресурси мережі на побудову нових маршрутів), а здійснити адаптацію швидкості та затримки
передачі пакетів, використовуючи методи транспортного рівня моделі OSI. Тобто виникає
задача інтеграції різних рівнів еталонної моделі OSI, вирішення якої також покладається на
підсистему реалізації рішень. Основна складність інтеграції полягає у необхідності
визначення параметрів, які будуть використовуватися між рівнями OSI.
Модель ієрархічної побудови інтелектуальних систем управління МР. Функції
перелічених вище підсистем інтелектуальної системи управління вузлом МР реалізуються
всіма елементами МР, зокрема – центром управління мережею, базовими станціями і
мобільними користувачами (вузлами) [9, 15]. Відповідно до принципу координації взаємодії,
представленого в [15], взаємодія між елементами вищестоящого рівня і кожним із N
елементів нижчестоящого рівня характеризується тим, що дії одного з них залежать від дій
іншого. Очевидно, що задачі, які розв’язуються елементами нижчестоящого рівня, залежать
від дій елементів вищестоящого рівня, які конкретизують ці задачі. І навпаки, задача, яка
розв’язується елементом вищестоящого рівня, залежить від відгуків елементів
нижчестоящого рівня.
В цілому, управління в МР засновано на тім, що кожен з елементів МР вирішує деяку
свою приватну задачу в умовах відносної самостійності. Рішення, які виробляються всіма
підсистемами будь-якого рівня ієрархії, координуються підсистемою вищестоящого рівня,
якому вони підлеглі.
Отже, представлена ієрархія підпорядкування елементів МР спричиняє декомпозицію
вихідних цілей та задач управління на рекурсивну послідовність вкладених складових. В
результаті, такий розподіл передбачає багаторівневу структуру інтелектуальної системи
управління МР, яка відповідає ієрархічному принципу побудови, представленому в [15].
Все вище сказане дозволило запропонувати модель ієрархічної побудови
інтелектуальної системи управління МР, яка складається з наступних рівнів (рис. 5):
мережевого, вузлового та виконавчого. Крім того, до складу інтелектуальної системи
управління МР повинна входити підсистема контролю і збору службової інформації для
збору, обробки та зберігання інформації про стан вузла, інформаційного напрямку чи МР в
цілому. Розглянемо детальніше задачі, які вирішуються на кожному із зазначених рівнів.
Мережевий рівень. На мережевому рівні здійснюється планування доцільної
поведінки мобільних вузлів, базових станцій та МР в цілому. Основні задачі, які
вирішуються на цьому рівні, полягають у виборі стратегії досягнення мети управління МР,
формуванні послідовності необхідних управляючих впливів, а також оперативному
корегуванні поведінки елементів МР, виходячи з прогнозованих та запланованих змін
ситуації у мережі з метою мінімізації інерційності управління мережею і підвищення її
пропускної здатності. До таких задач також відносяться:
127

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
– забезпечення доставки різних типів трафіка із заданою якістю (своєчасність,
вірогідність, скритність);
– ведення бази даних про мобільних користувачів;
– забезпечення доступу в мережу новим абонентам;
– динамічне перепланування топології базової мережі в ході бою;
– оперативний контроль і прогнозування умов ведення радіозв'язку з урахуванням
радіоелектронної протидії супротивника (оцінка радіоелектронної обстановки);
– визначення зон покриття для станцій радіодоступу;
– визначення місцеположення та ідентифікація станцій завад супротивника, аналіз
їхнього впливу;
– розподіл частотних і енергетичних ресурсів всім елементам мережі (призначення
частот, потужності випромінювання, виду і режиму роботи, антенних приладів і т. д.);
– адресація в мережі;
– забезпечення безпеки передачі інформації в мережі.
Інтелектуальна система
управління мобільною
радіомережею
Мережевий рівень

Зовнішнє середовище
Мобільна радіомережа

Планування доцільної поведінки:
- вибір стратегії досягнення мети
управління;
- формування послідовності необхідних
дій;
- оперативне корегування поведінки з
врахуванням змін середовища.

Вузловий рівень

Вузли МР

Формування управляючих рішень:

- з врахуванням поточного стану вузла
зв’язку та вимог до якості передачі
певного типу інформації;
- з врахуванням поточного стану та
динаміки зміни середовища.

Виконавчий рівень
Забезпечення адаптації системи
управління до:

Підсистема контролю і збору
службової інформації

- змін зовнішнього середовища;
- змін параметрів системи управління.

- Забезпечення адекватності інформації,
яка перетворюється, меті функціонування
системи управління МР;
- Достовірне
відображення
стану
навколишнього середовища, вузла, та
системи управління МР.

Рис. 5. Модель ієрархічної побудови інтелектуальної системи управління МР

Вирішення задач мережевого рівня вимагає поєднання централізованого і
децентралізованих способів управління. Тому задачі управління всією мережею будуть
вирішуватися на центрі управління мережею радіозв’язку, зоною радіомережі – на базових
станціях, радіолінією – окремими вузлами (радіотерміналами).
Вузловий рівень. Вузловий рівень відповідає за формування управляючих рішень з
урахуванням специфіки функціонування кожного мобільного вузла: його поточного стану,
вимог до якості передачі певного типу трафіка, поточного стану та динаміки зміни
зовнішнього середовища. На цьому рівні вирішуються задачі управління окремими
радіотерміналами чи напрямками радіозв’язку:
– вибір параметрів радіозасобів та визначення оптимальних режимів їх роботи;
– автоматичне входження в зв'язок, його ведення та відновлення;
– автоматична ідентифікація абонентів і підтримання доступу мобільних вузлів до
базових станцій;
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– оперативний контроль процесів передачі інформації радіоканалами;
– автоматична ретрансляція (маршрутизація) повідомлень, що передаються;
– управління навантаженням та енергозбереженням.
Вказані задачі вирішуються децентралізовано для кожного мобільного вузла та лінії
радіозв’язку.
Виконавчий рівень. В МР поряд із плановими змінами стану існує значна початкова
невизначеність, обумовлена інерційністю контролю стану мережі до її ідентифікації, а також
істотна невизначеність середовища, тому управління в мережі повинне бути адаптивним.
Адаптивне управління МР забезпечує відповідну корекцію режимів роботи та алгоритмів
функціонування її елементів при всякій зміні в мережі і у найбільшій мірі відповідає вимогам
безперервності та оперативності управління [15].
З врахуванням цього, головна задача виконавчого рівня полягає в адаптації системи
управління до змін зовнішнього середовища та її власних параметрів. У цьому випадку
адаптація виступає як засіб управління мережею при відсутності її точної моделі й у таких
умовах дозволяє оптимізувати характеристики мережі. Більш того, у процесі ведення
бойових дій МР може бути піддана значному знищенню і тому система управління повинна
мати можливість до самоорганізації мережі.
Організація зазначених елементів інтелектуальної системи управління МР припускає
використання сукупності моделей подання знань, інформаційної підтримки, опису
контрольованого об’єкту і т.д. Найбільш перспективними для створення інтелектуальних
систем управління представляються чотири технології [10]: експертних систем, асоціативної
пам’яті, нечіткої логіки, нейронних мереж.
Як показують результати аналізу різних робіт стосовно розвитку методів обробки
знань, однією з передових тенденцій в цій області є спроба інтеграції різних технологій з
метою об’єднання характерних їм переваг. Так, наприклад, одночасне забезпечення високої
функціональної гнучкості та швидкодії може досягатися шляхом комплексного застосування
нечітких нейронних мереж. З одного боку, вони дозволяють розробляти та представляти
моделі систем в формі правил нечітких продукцій, які характеризуються наочністю та
простотою змістовної інтерпретації. З іншого боку, для побудови правил нечітких продукцій
використовуються методи нейронних мереж, що є більш зручним та менш трудомістким
процесом для системних аналітиків. Основна ідея при цьому полягає в переході від строго
формалізованих алгоритмів, які пропонують метод вирішення завдання, до логічного
програмування з вказівкою на те, що потрібно вирішувати на базі знань, накопичених
фахівцями в конкретних предметних областях.
Нечітке моделювання не розглядається як альтернативне рішення в порівнянні з
іншими підходами моделювання складних систем та процесів. Перш за все, застосування
різних типів нечітких моделей надає ефективні методи і засоби для вивчення складних
систем в умовах, коли параметри або вихідні дані про систему неточні чи некоректно
представлені, або коли параметри системи мають різну фізичну природу і їх оцінка
проводиться за різними шкалами. Саме ці умови характерні для функціонування МР
військового призначення.
Висновки. Таким чином, забезпечення здатності МР до самоорганізації, а також
адаптації її елементів до різних умов функціонування вимагає наявності інтелектуальної
системи управління у складі кожного вузла МР.
Так як функції вузлової системи управління реалізуються всіма елементами МР
(вузлами та базовими станціями), то в статті запропоновано модель ієрархічної побудови
інтелектуальних систем управління МР, яка відповідає ієрархії побудови МР та передбачає
наявність мережевого, вузлового і виконавчого рівнів.
Запропонована модель дозволила провести декомпозицію задач, які виникають в ході
оперативного управління МР, на рекурсивну послідовність складових: на нижніх рівнях
вирішуються задачі управління вузлом МР, пов’язані з його адаптацією до різних умов
функціонування; на верхньому – задачі планування та управління всією МР.
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В ході подальших досліджень необхідно розробити методи прийняття рішення
інтелектуальною системою управління МР, а також методи для координації рішень, що
приймаються вузлами різних рівнів ієрархії. Для розробки зазначених методів пропонується
використовувати технологію нечітких нейронних мереж, яка характеризується наочністю та
простотою реалізації.
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УДК 621.396
к.т.н. Стрюк О.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОД МАКСИМІЗАЦІЇ КОРИСНОСТІ MESH-РАДІОМЕРЕЖІ НА ОСНОВІ
ПОКАЗНИКІВ СПРИЙНЯТТЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ
Проведений аналіз сприйняття якості обслуговування (PQoS) як цільової функції задачі мережного
керування. Визначена задача максимізації інтегрального значення PQoS mesh-радіомережі. Пропонується
алгоритм вирішення сформульованої задачі у mesh-радіомережі із централізованим керуванням .
Проведен анализ восприятия качества обслуживания (PQoS), как целевой функции задачи сетевого
управления. Сформулирована задача максимизации интегрального значения PQoS mesh-радиосети. Предложен
алгоритм решения сформулированной задачи в mesh-радиосети с централизованным управлением.
Presented the analyses of perceived quality of service (PQoS) as the objective function of network management.
The objective function for PQoS maximization in mesh radio network is defined. Presents an algorithm of the
centralized bundwise allocation in the mesh radio network.
Ключові слова: mesh-радіомережі, керування ресурсами радіомереж, сприйняття якості обслуговування
(PQoS), максимізація інтегрального рівня PQoS.

Вступ
Mesh-мережі – це новий перспективний принцип побудови широкосмугових
радіомереж, відмінною особливістю якого є самоорганізація архітектури мережі, що
забезпечує реалізацію наступних можливостей [1]:
– використання безпроводових транспортних каналів при побудові мережі за
топологією „кожен з кожним”;
– масштабування мережі (зміна площі зони покриття і щільності інформаційного
забезпечення) у режимі самоорганізації;
– стійкість мережі до втрати (відмови) окремих елементів;
– зменшення вартості розгортання мережі.
Незважаючи на великий потенціал mesh-мереж та наявні приклади практичного
втілення mesh-технологій у стандартах побудови безпроводових мереж (для мереж масштабу
Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN) – 802.16j, Wireless Local Area Network (WLAN)
– 802.11s, Wireless Personal Area Networks (WPAN) – 802.15.4), залишається ряд проблем, що
перешкоджають їх широкому розповсюдженню. Одним з найбільш критичних факторів, які
впливають на розвиток mesh-мереж, є складність забезпечення для кожного з користувачів
mesh-мережі заданого рівня якості обслуговування (QoS, Quality of Service) – визначеної у
рекомендації ITU – T P.800 як „сукупний ефект характеристик мережного сервісу, який
визначає ступінь задоволеності споживача даного сервісу”. Механізми і протоколи
забезпечення QoS, які розроблені і застосовуються у проводових мережах, як правило, не
можуть напряму використовуватись у радіо- або гібридних проводових – радіомережах з
огляду на характеристики безпроводових засобів зв’язку [2, 3, 4]:
– радіолінії мають обмежену смугу пропускання, високу інтерференцію між каналами,
довшу затримку і більш високе значення варіації затримки доставки пакету в порівнянні із
сучасними кабельними системами, що потребує застосування більш складних
механізмів QoS;
– нестабільність радіоліній внаслідок інтерференції і мобільності користувачів
вимагають використання адаптивних засобів QoS;
– деградації продуктивності mesh-мережі із багатоскачковим принципом передавання
при збільшенні її масштабів.
– диверсність і комплексність технологій безпроводового радіодоступу потребують
впровадження різних механізмів QoS у різних сегментах мережі й ускладнюють
функціональну сумісність між цими механізмами.
1. Обгрунтування вибору сприйняття якості обслуговування як інтегрального
показника якості обслуговування
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Протягом останніх десяти років була розроблена концептуальна модель координаційної
– крос-рівневої (cross-layer) архітектури систем оперативного керування радіомережами [5,
6]. Крос-рівнева архітектура побудови системи оперативного керування радіомережі
передбачає координацію та інтеграцію рівнів еталонної взаємодії відкритих систем (OSI) за
цілями і функціями керування та інтелектуалізацію процесів прийняття рішення. Основні
труднощі при побудові координаційної архітектури керування радіомережею – це
визначення необхідних параметрів, які будуть використовуватись між рівнями OSI та
функціями керування, які дозволяють отримати користувальницьку та (або) мережеву,
зонову оптимізацію [6].
Однією із прикладних задач мережного керування, пов’язаних із забезпеченням QoS,
при вирішенні якої використовується крос-рівневий підхід, є задача максимізації корисності
мережі (network utility maximization). Вперше задача максимізації корисності мережі
сформульована у роботі F.Kelly [7]. Методи вирішення задачі максимізації корисності meshмереж запропоновані у роботах [8 – 10]. Задача максимізації корисності mesh-мережі, яка
складається з Е – ресурсних елементів, і в якій створено F – інформаційних потоків, полягає
у пошуку такого вектору розподілу ресурсів mesh-мережі, який задовольняє (1)

ö
æ
x * = arg max ç å U f x f ÷
÷
{x f }ÎW çè f ÎF
ø

( )

(1)

за умови

R´x £ C,

x ³ 0,

де хf – ресурси мережі, виділені інформаційному потоку f;
Uf({xf}) – значення функції корисності для інформаційного потоку f при виділенні йому
хf ресурсів мережі;
W – множина можливих варіантів розподілу ресурсів між інформаційними потоками у
мережі;
R = Ref
– матриця розподілу ресурсів елементів мережі між інформаційними

( )E´F

потоками у мережі;
x = x f , f Î F – вектор ресурсів, які виділяються інформаційним потокам;

(

)

C = (C e , e Î E ) – вектор місткостей ресурсних елементів мережі.
При побудові координаційних моделей максимізації корисності мережі – cкладний
характер взаємних зв’язків між параметрами мережі, неоднозначність їх впливу на якість
обслуговування, визначає нетривіальність визначення значень цільової функції оптимізації
як функції декількох змінних. Тому в моделях максимізації корисності mesh-мережі [8 – 10]
цільова функція задається як функція, що залежна від однієї змінної – пропускної
спроможності. У якості інтегрального показника при оцінюванні оптимальності
координаційного керування у радіомережі, безпосередньо пов’язаного з її основним
призначенням – забезпеченням передавання інформації із заданою якістю, що враховує як
вплив параметрів мережі, так і вплив прикладного програмного забезпечення, – може бути
використане сприйняття користувачем якості інформаційної послуги [11].
Сприйняття якості обслуговування (PQoS – perceived quality of service) – це оцінка
якості інформаційного сервісу з точки зору сприйняття користувачем як споживачем послуг
даного сервісу. Рекомендація ITU-T Р.830 встановлює для оцінювання якості сприйняття
користувача п’ятибальну шкалу MOS (Мean Opinion Score – середнє значення
експертних оцінок).
Протягом останніх років були розроблені та пройшли міжнародну верифікацію методи
об’єктивного оцінювання PQoS для:
– служб передавання мови, рекомендації ITU-T G.107, P.563, P.862;
– служб передавання відео, рекомендація ITU-T J.247;
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– служб трансляції аудіо, рекомендація ITU-T BS.1387;
– служб передавання даних, рекомендації ITU-T G.1030, G.1040.
Наявність об’єктивних методів оцінювання PQoS дозволяє автоматизувати процедуру
визначення PQoS як величини, залежної від широкого спектру показників мережі. Для
кожної з функціонуючих у мережі інформаційних служб можуть бути визначені значення
багатовимірного масиву значень PQoS – {qi}, залежні від виділених ресурсів, параметрів
мережі, з урахуванням функціональності прикладного програмного забезпечення (кінцевого
абонентського обладнання), яке реалізовує дану послугу

{qi } = F ({Ri }, {p}, {Ei }) ,

(2)

де q i – значення РQoS за шкалою MOS для інформаційної служби i, i Î1,.., m ;
m – кількість інформаційних служб, які функціонують у мережі;
{Ri }– множина значень ресурсів мережі, що виділені інформаційній службі i;
{p} – множина показників, які характеризують мережу;
{Ei} – множина факторів, що відображають вплив на PQoS особливостей реалізації
прикладного програмного забезпечення, і (або) кінцевого абонентського обладнання.
На рис. 1 наведені залежності PQoS від:
– ресурсів мережі - смуги пропускання;
– показників мережі – імовірність втрати пакету, затримка доставки пакетів;
– особливостей реалізації прикладного програмного забезпечення – тип і швидкість
інформаційного потоку, метод кодування.
MOS

G. 711 – 64 кбіт/c
iLBC – 15,2 кбіт/c
SPEEX – 24,6 кбіт/c

4,4
3,8
3,6
3,2
2,8

G.723 – 6,4 кбіт/c

2,4
0

0,1
0,05
0,15
Імовірність втрати пакету

0,2
Імовірності втрати пакету

а)

Затримка доставки, мс

б)

Рис. 1. Залежність PQoS від:
а) імовірності втрати пакету для різних кодеків мови [12];
б) імовірності втрати пакету і затримки доставки пакетів для кодеку мови SPEEX
(24,6 кбіт/с) [13]

У роботах [12, 14] доведена ефективність використання PQoS у якості показника при
вирішенні задачі максимізації корисності мережі у зоні обслуговування базової станції
радіомережі. Метою представленої роботи є розробка методу максимізації корисності meshрадіомережі із використанням PQoS в якості цільової функції оптимізації.
2. Постановка задачі координаційної оптимізації для забезпечення максимізації
корисності mesh-радіомережі на основі показників PQoS
При побудові mesh-радіомереж масштабу WMAN використовується структура meshмережі на основі ретрансляції (рис. 2). Дана структура стандартизована для побудови meshмереж у технології WiMAX – стандарт IEEE 802.16j [15], для технології LTE – розглядається
як перспективний варіант [16]. Мережа складається з наступних мережних пристроїв: базова
станція (БС), релейна станція (ретранслятор, РС), абонентська станція (АС). РС може
функціонувати у прозорому або у непрозорому режимах. У прозорому режимі РС транслює
лише дані і не транслює преамбули і поля керування. АС керується безпосередньо БС.
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При цьому АС логічно ніяк не взаємодіє з РС (не знає про її існування). У непрозорому
режимі РС передає не лише дані, а й преамбулу, а також і всі керуючі повідомлення. По
відношенню до АС релейна станція виглядає як БС, абонентська станція фізично і логічно
з’єднана з РС. Релейні станції можуть бути стаціонарними, номадичними (пересувний
ретранслятор) і мобільними.

Рис. 2. Варіант структури мережі IEEE 802.16j

Зв’язок між базовими станціями забезпечується із використанням надійних і
високопродуктивних мережних технологій, здатних гарантувати необхідний рівень QoS.
Основними причинами зменшення рівня QoS у mesh-радіомережах на основі РС є
обмеженість радіоресурсу, нестабільність радіоліній і мобільність абонентів у зоні
обслуговування БС і РС станцій. Найбільш вагомим ресурсом mesh-радіомережі є пропускна
спроможність радіоінтерфейсів базових та релейних станцій [17], тому оптимізаційна задача,
рішення якої пропонується, зосереджена на максимізації повного рівня PQoS у meshрадіомережі за рахунок керування розподілом пропускної спроможності, кодування
аудіовізуальних даних зі зміною швидкістю і з урахуванням рівня завадостійкості каналів
між мережними пристроями. Вирішення запропонованої задачі забезпечує підвищення
ефективності використання радіоресурсу mesh-мережі.
Початкові припущення. Оптимізаційна задача вирішується, виходячи із припущення
про реалізацію в технології побудови радіомережі наступних методів забезпечення
інформаційного обміну і керування мережею:
– релейні станції функціонують у непрозорому режимі, для зв’язку між елементами
мережі використовується однаковий радіоінтерфейс, режим керування mesh-мережею
централізований;
– наявність механізмів класифікації, маршрутизації та відокремленої обробки
інформаційних потоків, керування чергами, планування передавання;
– детермінований доступ до радіоканалу з можливістю виділення кожному
інформаційному потоку певного значення пропускної спроможності з дискретністю DR;
– наявність зворотного службового зв’язку між базовою станцією і мобільними
абонентами з можливістю отримання інформації про рівень завадостійкості радіоканалу на
приймальній стороні;
– можливість транскодування аудіовізуальних даних – зміни в реальному часі
швидкості кодування та (або) формату представлення даних базовою станцією і
абонентськими пристроями.
Аналіз наведених припущень показує, що всі зазначені механізми, крім
транскодування, реалізовані в сучасних технологіях побудови mesh-радіомереж [15, 16].
Сучасні методи кодування аудіовізуальних даних передбачають можливість кодування зі
134

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
змінною швидкістю без істотної зміни формату представлення даних, що створює умови для
здійснення операції транскодування в реальному часі як у базових станціях, так і в
абонентському обладнанні [18].
Вихідні дані. При вирішенні оптимізаційної задачі використовуються наступні вихідні
дані: m – кількість РС у mesh-мережі; R – значення пропускної спроможності
радіоінтерфейсів БС, РС, АС, біт\с; Dr – шаг зміни смуги пропускання, яка може виділятись
БС або РС для інформаційних потоків – ресурсний елемент, біт\с; k – кількість
інформаційних потоків, які конкурують за доступ; способи кодування інформації в
інформаційних потоках; маршрути проходження інформаційних потоків у mesh-мережі; pi –
середня імовірність втрати пакету для кожного інформаційного потоку, iÎ1,..,k; масив
значень PQoS по шкалі MOS в залежності від швидкості потоку, імовірності втрати пакету
для кожного з інформаційних потоків та обраного способу кодування (характеристик
прикладної реалізації послуги)
{qi(ri, pi, Ei)} = {qi (Dr , pi, Ei), qi (2Dr, pi, Ei), … , qi,(BiDr, Pi, Ei)},
де Bi = ëRi max/Δrû;
Ri max – максимально необхідна смуга пропускання для інформаційного потоку i, біт\с.
Необхідно – знайти такий вектор розподілу пропускної спроможності між
інформаційними потоками у mesh-мережі, при якому виконується
æk
r * = arg max çç å qi ri , p i, , Ei
{ri }ÎW è i=1

(

за умови

)ö÷÷
ø

(2)

ΔR ´ r £ C ,

де r * = (ri , i = 1,..., k ) – вектор розподілу пропускної спроможності між інформаційними
потоками, який забезпечує вирішення задачі (2);
W – множина можливих значень вектору розподілу пропускної спроможності між k –
інформаційними потоками, при дискретності зміни пропускної спроможності Dr;
ΔR = DR ji
- матриця розподілу пропускної спроможності радіоінтерфейсів БС і

(

) m+1´ k

РС mesh-мережі між інформаційними потоками;
С = ( R j , j = 1,..., m + 1) – вектор пропускної спроможності радіоінтерфейсів БС і РС
mesh-мережі.
Для вирішення оптимізаційної задачі (2) пропонується використовувати локально
оптимальний („жадний” (greedy)) алгоритм. Вибір даного методу рішення обумовлений:
– множина пропускних спроможностей відповідає стандартному набору швидкостей
передавання, і в силу цього є дискретною, компоненти рішення повинні відповідати цій
дискретній множині;
– меншою обчислювальною складністю „жадних” алгоритмів у порівнянні із
динамічним програмуванням, або пошуком аналітичного рішення.
Можливість використання „жадного” алгоритму для вирішення оптимізаційної задачі
(2) обумовлена:
– адитивним характером цільової функції оптимізації;
– залежністю рішення про виділення частки пропускної спроможності, яке приймається
в кожному із циклів, лише від величини нерозподіленої (вільної) пропускної спроможності;
– гарантуванням досягнення при використанні „жадних” алгоритмів Парето –
оптимальності при характеристиках цільової функції і початкових обмеженнях, що
відповідають сформульованій задачі оптимізації.
Для вирішення задачі (2) пропонується алгоритм, найближчим прототипом якого є
алгоритм, запропонований у роботі [14].
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Оригінальний алгоритм використовувався для вирішення задачі максимізації PQoS у
сегменті „базова станція – мобільний абонент”.
3. Алгоритм максимізації корисності mesh-радіомережі на основі показників PQoS
Алгоритм координаційної оптимізації для забезпечення максимізації корисності meshрадіомережі на основі показників PQoS ініціалізується БС у випадку необхідності
перерозподілу ресурсів mesh-мережі при початку (закінченні) сеансу зв’язку, або з заданою
періодичністю, яка, згідно умови стохастичної стійкості алгоритмів керування розподілом
ресурсів мережі [19], має відповідати співвідношенню:
Tr » Tc < Ts ,
(3)
де Tr – середній час, необхідний для здійснення розподілу ресурсів;
Тс – інтервал кореляції зміни параметрів мережі;
Тs – середня тривалість сеансів зв’язку.
Алгоритм вирішення сформульованої задачі складається з двох основних етапів. На
першому етапі для кожного інформаційного потоку визначається масив значень PQoS по
шкалі MOS в залежності від швидкості інформаційного потоку, витрати ресурсів елементів
мережі, через які проходить маршрут передавання даного потоку та імовірності втрати
пакету на цьому маршруті.
Оскільки під витратним ресурсом розуміється смуга пропускання радіоінтерфейсів БС
та РС, то витрати ресурсів обчислюються за наступним виразами:
– для маршрутів, які проходять лише через РС
C = 2nyDr ;
(4)
– для маршрутів, які проходять через РС та БС
C = 2nyDr + yDr ,
(5)
де n – кількість РС, через які проходить маршрут інформаційного потоку у mesh-мережі;
y – кількість ресурсних елементів, які виділяються інформаційному потоку, y = ëri Dr û .
Середня імовірність втрати пакету – pi для маршруту передавання інформаційного потоку
визначається наступним чином. Для маршрутів, які створюються, pi
визначається
аналітичними методами, на основі інформації про імовірність виникнення помилки у
радіоканалах, з яких складається маршрут. Для маршрутів, які вже існують, pi може
визначатись як аналітично, так і на основі статистичної інформації мережних протоколів
(наприклад, RTP, SIP). В кожному циклі другого етапу виконання алгоритму визначається
інформаційний потік з максимальним значенням співвідношення „прирощення
PQoS/збільшення витрати ресурсів”, детальне описання цієї складової наведено у [14]. В
радіоінтерфейсах РС, через які проходить визначений потік, для нього виділяється частка
пропускної спроможності 2 yDr , у радіоінтерфейсі БС – yDr . Виконання алгоритму
закінчується у випадку надання кожному з інформаційних потоків максимально необхідної
смуги пропускання Ri max (якщо mesh-мережа функціонує у недовантаженому режимі), або у
випадку вичерпання ресурсів радіо інтерфейсів, через які проходять інформаційні потоки,
для яких ri < Rimax . Результатами виконання алгоритму є вектор розподілу пропускної
спроможності між інформаційними потоками, який забезпечує вирішення задачі (2), та
матриця розподілу пропускної спроможності радіоінтерфейсів БС і РС mesh-мережі між
інформаційними потоками.
4. Приклад вирішення задачі максимізації корисності mesh-радіомережі на основі
показників PQoS
Розглянемо приклад вирішення сформульованої задачі. Структура mesh-мережі, яка
розглядається у прикладі, наведена на рис. 3. Приймемо наступні значення вихідних даних:
R – максимальне значення пропускної спроможності радіоінтерфейсів мережних
пристроїв - 56 кбіт\с;
Dr – крок зміни смуги пропускання, яка може виділятись базовою станцією для
інформаційних потоків – 4 кбіт\с;
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k – кількість інформаційних потоків - 5;
– типи і способи кодування інформації в інформаційних потоках, маршрут передавання
інформаційного потоку у мережі, середня імовірність втрати пакету для кожного
інформаційного потоку:
– інф. потік 1 – передавання мови із використанням кодеру SPEEX, АС1-РС1-БС,
p1 = 0,24;
– інф. потік 2 – передавання даних із використанням протоколу FTP, АС2-РС1-БС,
p2 = 0,28;
– інф. потік 3 – передавання даних із використанням протоколу FTP, АС3-РС2
-РС3-АС5, p3 = 0,32;
– інф. потік 4 – передавання мови із використанням кодеру SPEEX, БС-РС2-АС3,
p4 = 0,24;
– інф. потік 5 – передавання даних із використанням протоколу FTP, АС4-РС3-РС2РС1-АС5, p5 = 0,35;
БС
Радіоканали
Інф. потік 1
Інф. потік 2

РС1

РС2

Інф. потік 3

РС3

Інф. потік 4
Інф. потік 5

АС1

АС2

АС3

АС4

АС5

Рис. 3. Структура та інформаційні потоки mesh-мережі, яка розглядається у прикладі

Значення PQoS по шкалі MOS, у залежності від виділеної смуги пропускання й
імовірності втрати пакету для кожного з інформаційних потоків (отримані із використанням
методики, наведеній у [20]), смуга пропускання радіоінтерфейсів, необхідна для
забезпечення заданої швидкості інформаційного потоку, представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Смуга пропускання, кбіт\с

Інф. потік 1

Інф. потік 2

Інф. потік 3

Інф. потік 4

Інф. потік 5

4

8

12

16

20

24

28

Значення PQoS

1,95

2,37

2,68

2,78

2,87

2,87

2,92

Витрата ресурсів
мережі, кбіт\с

12

24

36

48

60

72

84

Значення PQoS

1

1,75

2,53

3,1

3,47

3,8

4,1

Витрата ресурсів
мережі, кбіт\с

12

24

36

48

60

72

84

Значення PQoS

1

1,65

2,42

2,95

3,36

3,7

3,9

Витрата ресурсів
мережі, кбіт\с

16

32

48

64

80

96

112

Значення PQoS

1,95

2,37

2,68

2,78

2,87

2,87

2,92

Витрата ресурсів
мережі, кбіт\с

12

24

36

48

60

72

84

Значення PQoS

1

1,6

2,33

2,87

3,27

3,62

3,85

Витрата ресурсів
мережі, кбіт\с

24

48

72

96

120

144

168
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Результати вирішення задачі забезпечення максимінно-справедливого рівня PQoS
абонентів базової станції радіомережі із використанням запропонованого алгоритму,
наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Інф. потік

1

Смуга пропускання, кбіт\с

2

3

4

5

8

16

16

8

4

2,37

3,1

2,95

2,37

1

32

8

16

-

8

-

56

16

32

-

-

8

Використання пропускної спроможність
РС2, кбіт\с

56

-

-

32

16

8

Використання пропускної спроможність
РС3, кбіт\с

40

-

-

32

-

8

Значення PQoS
Використання пропускної спроможність
БС, кбіт\с
Використання пропускної спроможність
РС1, кбіт\с

У результаті роботи запропонованого методу у наведеному прикладі буде отримане
інтегральне значення PQoS у мережі – 11,79.
Для порівняння – при використанні стандартного для WiMAX та LTE мереж принципу
пріоритетності аудіовізуального трафіку і відсутності транскодування у mesh-мережі,
наведеної в якості прикладу, смуга пропускання виділяється лише інформаційним потокам 1
і 4. Інтегральне значення PQoS у мережі в даному випадку – 5,84.
При максимізації корисності mesh-мережі, із використанням в якості значень функції
корисності значень PQoS як функції залежної лише від смуги пропускання, виділеної потоку
(без урахування впливу на якість сприйняття імовірності втрати пакету), інтегральне
значення PQoS у мережі складатиме – 10,23.
5. Математичне моделювання запропонованого методу максимізації корисності
mesh-радіомережі на основі показників PQoS
Для експериментальної перевірки ефективності використання запропонованого методу
із використанням системи комп’ютерної математики Matlab створена математична модель
алгоритму максимізації корисності mesh-радіомережі на основі показників PQoS.
У математичній моделі використовується структура mesh-радіомережі, яка складається
з БС та трьох РС. Радіозв’язність між БС та РС відповідає наведеній на рис. 3. Кожна РС
взаємодіє з 20 АС. Вихідні дані мають наступні значення:
R- максимальне значення пропускної спроможності радіоінтерфейсів мережних
пристроїв – 2048 кбіт\с;
Dr – крок зміни смуги пропускання, яка може виділятись базовою станцією для
інформаційних потоків – 4 кбіт\с;
k – кількість інформаційних потоків – 60;
Кожна з АС формує інформаційний потік одного з 2 класів (клас потоку при кожному
запуску алгоритму обирається випадково): передавання мови із використанням кодеку
SPEEX – мінімальна швидкість потоку 4 кбіт\с, максимальна – 28 кбіт\с; передавання даних мінімальна швидкість потоку 4 кбіт\с, максимальна – 28 кбіт\с.
Напрямки інформаційних потоків задаються наступним чином – 60% інформаційних
потоків, які проходять через РС, спрямовані до БС, по 20 % інформаційних потоків
спрямовано до абонентів інших двох РС.
В якості маршрутів використовуються маршрути з мінімальною кількістю
переприйомів. Імовірність втрати пакету для кожного з радіоканалів у mesh-мережі задається
при кожному запуску алгоритму як випадкове значення з рівномірним законом розподілу у
діапазоні 0,02 – 0,3.
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1

PQoS
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Інтегральне значення PQoS
Рис. 4. Інтегральне значення PQoS при використанні різних методів максимізації
корисності мережі

На рис. 4 наведена кумулятивна функція розподілу інтегрального значення PQoS як
випадкової величини, визначеної при 300 запусках описаної математичної моделі, для
запропонованого методу максимізації корисності мережі, максимізації корисності мережі на
основі значень функції корисності, і при використанні управління розподілом ресурсів
мережі на основі пріоритетності аудіовізуального трафіку. Аналіз рис. 4 показує, що
максимізація корисності мережі на основі показників PQoS дозволяє досягти 20 % переваги у
порівнянні із значеннями PQoS, яких дозволяє досягти управління розподілом ресурсів
мережі на основі пріоритетності аудіовізуального трафіку, і 5 % переваги у порівнянні із
значеннями PQoS, яких дозволяє досягти управління розподілом ресурсів мережі на основі
значень функції корисності.

CDF

1
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0,1
0
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0
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0,2

0,3
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0,7

0,8

0,9

1

Час виконання алгоритму, с
Рис. 5. Час виконання запропонованого алгоритму у системі Matlab при різній
кількості інформаційних потоків

На рис. 5 наведена кумулятивні функції розподілу часу виконання алгоритму, який реалізує
запропонований метод, як випадкової величини отриманої при 200 запусках математичної
моделі при 30, 60 і 90 інформаційних потоках у мережі. Аналіз отриманих часових
показників підтверджує порівняно низьку обчислювальну складність алгоритмів локальної
оптимізації, які є основою запропонованого алгоритму, а також дозволяє зробити висновок
про можливість виконання умови (3), з огляду на те, що для радіомереж УКХ діапазону
інтервал кореляції зміни параметрів мережі під впливом повільних згасань і мобільності
користувачів дорівнює одиницям – десяткам секунд.
Висновки. У статті доведена можливість і перспективність використання значення
сприйняття якості обслуговування (PQoS) в якості показника в задачах мережного
керування. Запропонований метод координаційної зонової оптимізації максимізації
корисності mesh-радіомережі на основі показників PQoS. Запропонований метод
відрізняється від відомих використанням у якості цільової функції оптимізації – PQoS,
залежної від пропускної спроможності, рівня завадостійкості та способу реалізації
інформаційної послуги. Результати, яких дозволяє досягти запропонований метод,
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перевищують результати стандартних та відомих перспективних методів забезпечення
максимізації корисності mesh-радіомереж. Під час подальших досліджень передбачається
розширення переліку ресурсів радіомережі, керування якими забезпечує вирішення задачі
забезпечення максимізації корисності mesh-радіомережі, а також реалізація запропонованого
методу у радіомережах зі структурою Ad Hoc.
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к.т.н. Ткаченко А.Л. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
к.т.н. Давиденко С.В. (НУ ,,ЛП” )
Кучер С.В. (ДУІКТ)
МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧІТКОГО ЗНАЧЕННЯ ВИХІДНОЇ
ЗМІННОЇ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ОКРЕМОГО ТИПУ
НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА
Отримані аналітичні вирази для управляючих дій на виході нечіткого регулятора при вихідних
роз’єднаних на відрізок 1-2а трикутних функціях приналежності і викладені питання проектування
нечіткого регулятора.
Получены аналитические выражения для управляющих воздействий на выходе нечеткого регулятора
при выходных разъединенных на отрезок 1-2а треугольных функциях принадлежности и изложены вопросы
проектирования нечеткого регулятора.
Analytical expressions for controlling actions on an output of an fuzzy controller are received at days off
separated on a piece 1-2а triangular membership functions and questions of designing of an fuzzy controller are stated.
Ключові слова: нечіткий регулятор, функція приналежності, універсальна множина, вихідна
змінна, алгоритм.

Актуальність технології нечіткого моделювання обумовлена тенденцією збільшення
складності математичних моделей реальних систем. Традиційні методи побудови моделей не
приводять до задовільних результатів, коли початковий опис, що підлягає вирішенню
проблеми, свідомо є неточним і неповним. Прагнення отримати вичерпну інформацію для
побудови математичної моделі складної реальної системи часто в принципі неможливе. У
цих випадках доцільно використовувати методи спеціально орієнтовані на побудову
моделей, що враховують неповноту і неточність початкових даних. Саме у таких ситуаціях
технологія нечіткого моделювання виявляється найбільш конструктивною [1].
В роботі [2] був викладений новий спосіб проектування нечітких регуляторів (НР)
структурна схема яких складається з трьох блоків (рис. 1.): блоку формувача величин A(t) і
B(t) (блок 1), блоку порівняння величин A(t) і B(t) і розрахунку uc (блок 2) і блоку
нормування вихідної змінної (блок 3).

Рис. 1. Структурна схема нечіткого регулятора в інтерактивній системі MATLAB

В даній роботі, на основі викладеного способу, проектується нечіткий регулятор, в
якому блок порівняння відрізняється простотою і, головне, може використовуватися з
різними формувачами. Розроблені раніше способи проектування нечіткого регулятора мали
змінну структуру – при А<B та при A>B абсциса „центру тяжіння результуючої фігури”
обчислювалась за формулами, які відрізнялись, що спричиняло складність побудови НР.
Даний тип нечіткого регулятора звільнений від цього недоліку. Модифікований спосіб
моделювання НР полягає у суттєвому спрощенні виведення загальної формули для нечіткого
виводу, що дозволяє значно спростити обчислення абсциси „центру тяжіння
результуючої фігури”.
Розглянемо на універсальній множині U = [0,1] дві нечіткі підмножини з вихідними
роз’єднаними на відрізок 1- 2a трикутними функціями приналежності (рис. 2.), які
визначаються за формулами (1).
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Допустимо, що з виходу формувача величин A(t) і B(t) в нечіткому регуляторі на блок
порівняння величин A(t) і B(t) та розрахунку u c з такими функціями приналежності у
фіксований момент часу t 0 поступають величини A(t0 ) º A і B(t0 ) º B , показано на рис.2.

Рис. 2. Вихідні роз’єднані на відрізок 1- 2а трикутні функції приналежності

Загальна формула для визначення абсциси „центру тяжіння результуючої фігури”
(ненормованого виходу регулятора ) модифікованим способом записується у вигляді [3]:
1

ò um(u )du

uc = 0

1

ò m(u )du

A 2 B
´ x1 + ´ (1 - x 22 )
2
2
=
,
A ´ x1 + B ´ (1 - x2 )

0

де x1 і x2 – абсциси точок перетину прямих А і В з відповідними функціями приналежності.
Абсциса „центру тяжіння результуючої фігури” з такими функціями приналежності
визначається при A ³ B і при A £ B по одній і тій же формулі:
3
a
a2
B2 a2 3
2 A
a(1 - ) B +
B
(A- A +
) - a(1 - a )
2
2
3
2
6
(2)
uc =
a ( A + B) - a ( A2 + B 2 ) / 2
при A ³ B і при A £ B .
Блок порівняння величин A(t) і B(t) та розрахунку uc в інтерактивній системі MATLAB
для нечіткого регулятора з вихідними функціями приналежності, приведеними на рис. 2,
показаний на рис. 3. (на виході верхнього суматора формується чисельник виразу (2), на
виході нижнього суматора – знаменник виразу (2), на виході дільника Product отримуємо
величину uc ). Блок порівняння величин A(t) і B(t) та розрахунку uc для нечіткого регулятора
з вихідними функціями приналежності, які показані на рис. 2, вельми простий.

Рис. 3. Блок порівняння величин A(t) і B(t) та розрахунку uc нечіткого регулятора в
інтерактивній системі MATLAB
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Як приклад приведемо наступні результати розрахунків при a=0,1:
А=0,2, В=0,4 Þ u c = 0,598 ; А=0,4, В=0,2 Þ u c = 0,402 .
При конструюванні нечітких регуляторів на основі структурної схеми блок порівняння
величин A(t) і B(t) та розрахунку uc (блок 2 на рис. 1), може використовуватися з різними
блоками формувачів величин A(t) і B(t) (блоками 1 на рис. 1.).
Блоки формувачів величин A(t) і B(t) детально описані в [3].
Якщо для блоку порівняння величин A(t) і B(t) та розрахунку uc (рис. 3.)
використовувати найбільш простий формувач величин A(t) і B(t) з вхідними трикутними
функціями приналежності, то отримаємо вельми просту схему нечіткого регулятора в
інтерактивній системі MATLAB (рис. 4.).
На вхід нечіткого регулятора поступають похибки системи q (Error). Аналогоцифровий перетворювач (АЦП) (Zero-Order Hold) квантує безперервну похибку системи
управління q(t ) = u (t ) - x(t ) з кроком квантування h .
У формувачі обчислюється перша і друга різниця від похибки за формулами:
q& (k ) = [q(k ) - q(k - 1)] / h;ü
&q&(k ) = [q& (k ) - q& (k - 1)] / h,ý
þ
де q(k ) – квантована похибка на виході АЦП.
Елементами обмеження (Saturation) моделюємо універсальну множину U = [0,1] , на яку
поступають змінні u i , i = 1,2,3 . У блоках Fcn, Fcn1, Fcn2 записуємо аналітичні вирази для
вхідних трикутних функцій приналежності m1 (u ) = 1 - u , а в блоках Fcn3, Fcn4, Fcn5 – для
функцій m 2 (u ) = u . На виході блоків Fcn, Fcn1, Fcn2 отримуємо змінні m1 (ui ) (відповідно

m1 (u1 ) , m1 (u 2 ) , m1 (u3 ) ), а на виході блоків Fcn3, Fcn4, Fcn5 отримуємо змінні m 2 (ui )
(відповідно m 2 (u1 ) , m 2 (u 2 ) , m 2 (u3 ) ).

Рис. 4. Схема нечіткого регулятора в інтерактивній системі MATLAB
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Логіка
роботи
нечіткого
регулятора
для
фіксованого
моменту
часу
відображена на рис.5.

a)

в)

г)

б)

Рис. 5. Логіка роботи нечіткого регулятора для фіксованого моменту часу

У формувачі величин A(t) і B(t) на вході нечіткого регулятора змінні похибки q* , перша
похідна похибки q& * і друга похідна похибки &q&* , що поступають в регулятор з кроком
квантування h , перераховуються в змінні u1* , u2* , u3* за формулами (це формули для
перерахунку значень сигналів в значення елементів єдиної універсальної множини U = [0,1]
u1* = (q* + Am ) /(2 Am ); ü
ïï
при симетричних діапазонах зміни змінних) u 2* = (q& * + Bm ) /(2 Bm );ý і проводиться
u3* = (&q&* + C m ) /(2C m ).ïï
þ
розрахунок значень вхідних трикутних функцій приналежності (рис. 5,а,б)

) 1 - u; m 2 (u=
) u; 0 £ u £ 1, для змінних u1* , u2* , u3* .
m1 (u=
За алгоритмом Мамдані визначаються величини А (у блоці MinMax) і В (у блоці
MinMax1) за формулами:
A= min[μ1 (u1* ), μ1 (u2* ), μ1 (u3* )] ,
B= min[μ 2 (u1* ), μ 2 (u2* ), μ 2 (u3* )] .
Значення А і В відкладаються відповідним чином на вихідні функції приналежності (1)
(рис. 5, в, г) і в блоці порівняння величин A(t) і B(t) та розрахунку uc проводиться
розрахунок ненормованого виходу регулятора за формулою (2). Далі набуте значення uc в
блоці нормування вихідної змінної перераховується у вихідну напругу регулятора за
формулою m * = mmin (1 - 2u с ) = 2 Dm u c - Dm . Блок нормування детально описаний в [3].
Блок нормування вихідної змінної (блок 3 на рис. 1.) показаний на рис. 4 після блоку
порівняння.
У динаміці при зміні змінних u1 (t ) , u2 (t ) , u3 (t ) поточні величини A(t) і B(t)
поступають в блок порівняння і розраховане на кожному кроці h значення u c (t ) в блоці
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нормування вихідної змінної перетвориться у вихідну напругу m(t ) за формулою
m(t ) = mmin [1 - 2uс (t )]. У схемі формувача величин A(t) і B(t) при настройці нечіткого
регулятора перестроюються граничні значення діапазонів
Am = θ max = -θ min , Bm = θ& max = -θ& min , C m = &θ& max = -&θ& min .
У блоці нормування вихідної змінної перестроюються граничні значення діапазону
Dm = mmax = - mmin .
Коефіцієнт a у вихідних функціях приналежності задається постійним і вибирається з
умови: 0< a £ 0,5 .
Таким чином, викладені теоретичні положення і практична схема нечіткого регулятора
з вихідними роз’єднаними на відрізок 1 – 2а трикутними функціями приналежності і
вхідними трикутними функціями приналежності дають можливість використовувати такий
регулятор в різних системах автоматичного управління, зокрема в електронних
радіотехнічних системах, і шляхом настройки параметрів регулятора добиватися високої
якості систем. Модифікований спосіб моделювання НР дозволяє значно спростити
обчислення абсциси „центру тяжіння результуючої фігури”.
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МЕТОД АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОБУДОВИ ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
В статті розглядається метод автоматизації побудови дистанційних навчальних курсів, при
використанні якого забезпечується підготовка майбутніх фахівців до необхідного рівня навченості при
мінімальних витратах часу.
В статье рассматривается метод автоматизации построения дистанционных обучающих курсов, при
использовании которого обеспечивается подготовка будущих специалистов до необходимого уровня
обученности при минимальных временных затратах.
This article describes the automation method of construction of distance learning courses, which are secured by
the use of future professionals to the required level of education with minimum expenditure of time.
Ключові слова: дистанційний навчальний курс, дистанційна система, мультимедійна модель,
дистанційні технології, інформаційне середовище, педагогічне моделювання педагогічне конструювання.

Вступ. Одним із завдань Болонського процесу є створення освітнього середовища,
головною перевагою якого є представлення навчального матеріалу в дидактично
уніфікованому й формалізованому вигляді та надання можливості його використання у будьякому місці й у будь-який час незалежно від форми навчання майбутнього фахівця. У зв’язку
з цим на даний час особлива увага приділяється побудові та використанню дистанційних
навчальних курсів (ДНК) із застосуванням телекомунікаційних систем. При цьому найбільш
перспективним напрямком підвищення ефективності дистанційного навчання є підготовка і
використання ДНК, які забезпечують необхідний рівень підготовки майбутніх фахівців по
виконанню навчальних завдань при мінімальних витратах часу, матеріальних засобів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на досить велику кількість
публікацій, присвячених питанням дистанційного навчання, наприклад [1–5], на даний час не
в повній мірі розроблені методи автоматизації побудови ДНК для ефективної самостійної
підготовки студентів та для проведення планових занять. У зв’язку з постійно зростаючою
актуальністю досліджень даної теми метою та основним завданням статті є більш
детальний розгляд основних етапів автоматизації побудови ДНК.
Виклад основного матеріалу дослідження. До засобів дистанційного навчання (ДН)
можна віднести такі: текстово-графічні засоби (друковані матеріали: навчальні посібники,
навчальні підручники); технічні засоби навчання (носії навчальної інформації: аудіокасети,
відеокасети, відеодиски, радіотрансляції, телевізійні трансляції); комп’ютерні навчальні
системи (комп’ютери окремі чи в мережі з усіма периферійними засобами); програмні та
інформаційні ресурси (гіпертексти, файли всіх видів, електронні видання, електронні
бібліотеки, інформаційні сайти навчальних закладів, комп’ютерні електронні підручники,
дистанційні навчальні курси, віртуальні мультимедійні тренажери та електронні тести, бази
даних і знань); інформаційно-комунікаційні технології (електронна пошта (e-mail),
комп’ютерні конференції (дошка оголошень (Bulletin Board system – BBS), біла дошка,
передача файлів, дискусійні форуми, факсимільний зв’язок, комп’ютерні конференції (аудіота відеоконференції), Web-сервери, дискусійні групи (список розсилання – mail-list, група
новин – UseNet), загальний доступ до програм, портфель учня, текстова бесіда (chat – чат,
ICQ, NetMeeting).
Головним інтегрованим засобом ДН можна вважати дистанційний навчальний курс,
який включає:
1. Інформаційні ресурси (навчальний матеріал, тобто конспекти лекцій, демонстраційні
матеріали і т. п.), додаткові інформаційні матеріали (коментарі викладача, відповіді на
запитання і т. п.), бібліотеку ресурсів (рекомендована література, списки Web-ресурсів за
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темою курсу і т. п.), предметний і тематичний словник (глосарій), програму навчання
(академічний календар).
2. Засоби спілкування, що забезпечують процес взаємодії студента як з навчальним
центром, так і з іншими студентами (електронна пошта (особливо розсилання), дошки
оголошень, віртуальні конференції, відео- й аудіотрансляції, віртуальні семінари й
обговорення, конференції у режимі реального часу, чати та ін.). Базові механізми, за рахунок
яких можна організувати ефективні засоби спілкування, умовно розподіляють на асинхронні
й синхронні, які одержали назви offline та online відповідно. Асинхронні засоби не вимагають
у сторін, що взаємодіють, постійного з’єднання. До таких засобів можна віднести:
електронну пошту й побудовані на основі електронної пошти автоматичні розсилання (так
звані mail-lists), дошки оголошень типу Bulletin Board System, конференції в асинхронному
режимі типу „луна” FidoNet і т.п. Синхронні, інтерактивні засоби припускають одночасні
погоджені дії сторін, які взаємодіють. Серед користувачів Інтернету не можна не відзначити
такі розповсюджені засоби спілкування як текстова бесіда (ICQ і NetMeeting), що дозволяють
вести спілкування між двома абонентами і навіть улаштовувати псевдо-„конференц-зв’язок”.
До нових, ще не до кінця апробованих, але багатообіцяючих засобів, можна віднести
інтернет-трансляції, що стають все більш популярними, відео- й аудіоматеріали та інтернеттелефонію.
3. Систему тестування, що має забезпечувати поточний контроль знань і на
завершальній стадії дати об’єктивну оцінку знань того, кого навчають, на підставі якої
відбувається видача дипломів, сертифікатів та ін. Система тестування включає засоби
обробки результатів тестування, інтерактивні тести, графік проходження тестів.
4. Систему адміністрування, що забезпечує доступ до особистої справи, дошки
оголошень адміністрації, інтерактивним анкетам та ін.
Таким чином можна вважати, що засоби ДН – це друковані матеріали, технічні засоби
навчання, комп’ютерні навчальні системи, інформаційні комунікаційні технології. Вони
являють собою звуковий і графічний вплив на аудиторію та мають кореляцію навчального
матеріалу після оцінювання освоєних знань, забезпечують зворотній зв’язок між тими, кого
навчають, та науково-педагогічними працівниками, адміністрацією та між собою;
доступність до ресурсів за допомогою телекомунікацій; різні форми подання навчального
матеріалу (на паперових носіях, в електронному варіанті, статистичний гіпертекстовий
матеріал, мультимедійний матеріал, матеріал з інтерактивними фрагментами та елементами
штучного інтелекту).
Для ДНК характерна реалізація наступних основних функцій:
- дозовано-прогресуюча генерація навчальних завдань (НЗ) з подальшою їх
адаптацією (по складності і темпу видачі) до індивідуальних здібностей студентів
(курсантів);
- можливість до коректування стратегії навчання за результатами аналізу рівня
підготовки майбутніх фахівців;
- мовна взаємодія керівника занять з тими, хто навчається.
На етапі накопичення знань про ДНК забезпечується збір і опрацювання експертної
інформації про НЗ і еталонні алгоритми їх вирішення. Найбільш важливими ознаками НЗ є
припустимий (директивний) час виконання еталонних операцій алгоритму вирішення НЗ, а
також мінімальний і максимальний прогнозований темп видачі НЗ кожного типу. Основним
джерелом одержання інформації про характеристики НЗ та дії студентів (курсантів) з їх
вирішення є експертний досвід. Одержання експертної інформації включає планування
експерименту, проведення експертного досліду й аналіз (опрацювання) отриманих
результатів [6–8]. Планування експертизи починається з завдання вимог щодо проведення
експерименту відповідно до його змістовної постановки. При цьому формулюється мета
експертизи, підготовлюється методика проведення експертизи і формується група експертів.
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Для автоматизації процесу створення бібліотеки навчальних завдань на базі ПЕОМ
передбачаються дві експертно-навчальні підсистеми (ЕНП): ЕНП-1 – підготовки НЗ та ЕНП2 – відтворення еталонних рішень (дій) студентів (курсантів).
ЕНП-1 включає експертну підсистему (ЕП) з базою знань про всі НЗ змістовних
модулів навчальної дисципліни. За допомогою цієї підсистеми забезпечується
автоматизоване формування ДНК шляхом оптимального планування кількості НЗ для
досягнення необхідного рівня навченості [9].
Припустимо, що процес навчання поділяється на N часових інтервалів (етапів, кроків),
на кожному з яких відпрацьовується набір НЗ i-го типу. Застосування на кожному етапі
навчання визначеного набору НЗ є управляючим впливом на тих, хто навчається, як на
об’єкт керування, що змінює параметри його стану, тобто показники якості діяльності { Pi } .
Керування в цьому випадку носить дискретний характер, задається в момент початку етапу і
залишається незмінним у межах кожного етапу. Максимальна кількість етапів навчання Т
залежить від мінімального інтервалу проведення занять ( ti ) і визначається за формулою
N = T × ti-1
(1)
При такому підході опис усього керованого багатокрокового процесу реалізації ДНК
може бути поданий у вигляді:
Pi +1 = Q (Pi , C i , t i ) ,
(2)
i = 0, 1, 2, K , N при Pi ³ Pнi ,

де Pi – значення показників якості вирішення НЗ, що характеризують рівень навченості
студентів на i-му етапі навчання (параметри стану);
Сi – послідовність управляючих впливів на i-му етапі навчання (часові витрати,
необхідні для відпрацювання НЗ і-го типу);
Q (Pi , Ci , ti ) – вектор-функція, тобто Q = (Q1, Q2 , K , Qn ) ;
Pнi – значення необхідних (нормативних) показників якості вирішення НЗ на i-му етапі
навчання.
З урахуванням дискретного опису процесу керування цільова функція витрат на
навчання ( W ) може бути подана наступним чином
N

W = min å Ci (Pi ) ,
Pi ³ Pнi

(3)

i =1

при умові, що

1 N
(4)
å Pi = Pн ,
N i =1
де Ci ( Pi ) – функція часових витрат, необхідних для відпрацювання НЗ і-го типу,
Рн – значення необхідних показників якості відпрацьованих ДНК.
Задача мінімізації цільової функції (3) при обмеженнях (4) є загальною задачею
оптимального керування об’єктом з дискретним часом.
Вибір методу рішення задачі оптимізації зв’язаний, насамперед, з особливостями
процесу навчання. До таких особливостей, як показує аналіз, відносяться наступні:
- процес навчання представляє собою функціонування дискретної динамічної
керованої системи;
- вид функції, що оптимізується – невідомий.
Таким чином, задачу оптимального планування відпрацювання типових НЗ у процесі
навчання можна представити як задачу пошуку оптимального режиму управління в
динамічних дискретних керованих системах. У тому випадку, коли Ci (Pi ) – опуклі (або
увігнуті) функції, її рішення можна знайти, наприклад, методом невизначених множників
Лагранжа. Якщо ж функції Ci (Pi ) не є такими, то відомі методи знаходження рішення даної
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задачі не дозволяють визначити глобальний мінімум функції (3). Тоді рішення задачі (3)
можна знайти за допомогою методів дуального та динамічного програмування, основною
перевагою яких є незалежність від виду функції Ci (Pi ) і пристосованість до вирішення
багатоетапних або багатокрокових задач [6, 9].
Таким чином, необхідно знайти такі впливи C1 , C 2 , K , C N та значення рівнів
підготовки студентів (курсантів) по виконанню НЗ на кожному етапі навчання
P1 , P2 , K , PN , щоб мінімізувати цільову функцію (3) при виконанні умов (4).
Позначимо вираз (3) для r кроків оптимізації
r

min

P1 , P2 , KPr
r

при умові

åP = P
i =1

i

T

å C (P ) ,
i=1

i

i

(5)

, через L r (x ) .

Після нескладних перетворень переходимо до наступного рекурентного
співвідношення динамічного програмування
L r (x ) = min {C r (Pr ) + L r -1 (x - Pr )} , r = 1, 2, K , N ; x = 1, 2, K , PT .
(6)
Pr

Характерним для динамічного програмування є можливість знаходження глобального
мінімуму витрат на підготовку фахівців. При цьому процес планування НЗ для N етапів, на
кожному з яких забезпечується послідовна умовна оптимізація рівня підготовки, тобто на
кожному r-му етапі, з урахуванням всіх можливих результатів попереднього етапу,
розраховується основне рекурентне співвідношення (6) і знаходиться умовний оптимальний
параметр Рr .
Прийнявши x = PТ та припустивши в (6) r = N, приходимо до співвідношення
L N (x = РТ ) = min { C N (PN ) + L N -1 (PТ - РN ) }.
(7)
РN

Визначивши з (7) оптимальне значення PN opt та припустивши, що x1 = PТ - РN opt ,

послідовно, починаючи з ( N - 1) -го етапу, знаходяться оптимальні значення інших змінних:
PN -1 , PN - 2 , ... , P1 та мінімально необхідні витрати C N -1, C N - 2 , ... , C1 . Необхідно відмітити, що
метод динамічного програмування представляє собою направлений послідовний перебір
варіантів, що обов’язково приводить до знаходження глобального мінімуму і оптимального
вирішення задачі (3).
Введення вхідних даних в ЕНП-1 реалізується через спеціальний інтерфейс з мовною
підтримкою про правила введення вхідних даних. Формування спектра еталонних рішень НЗ
робиться в ЕНП-2 за допомогою продукційної системи Поста [7]. Під продукційною
системою розуміється керована, згідно продукцій правил, програмна система, яка включає
такі три частини: множину правил продукцій спектра НЗ, базу знань про операції вирішення
НЗ та інтерпретації.
У функції інтерпретатора входить перегляд умов НЗ та їх порівняння з умовами, що
поступають у формалізованому вигляді з бази даних, де вони накопичуються за кожним
змістовим модулем навчальної дисципліни. У випадку їх збігу здійснюється формування НЗ
і-го типу. При необхідності отриманий набір НЗ може бути виведений на принтер для
одержання твердої копії. Таким чином забезпечується автоматизоване підготування і
накопичення в ЕНП-1 навчальних завдань.
У ході навчання програмні засоби ЕНП-1 забезпечують дистанційну видачу НЗ на
ПЕОМ студентів. У зв’язку з апріорною непевністю умов діяльність тих, кого навчають,
протікає в нечіткому середовищі і використанні нечіткої та обмеженої інформації. Отже, в
ДНК передбачається можливість контролю й оцінки діяльності студентів у даних умовах. З
цією метою з ЕНП-1 на входи ЕНП-2 надходять пакети даних про НЗ. Вихідними даними
ЕНП-2 є еталонні рішення [8, 9]. Ці дані поступають до експертної підсистеми об’єктивного
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контролю. Таким чином, на основі порівняння дій студентів (курсантів) з еталонними
(нормативними) відбувається виявлення допущених помилок при виконанні кожного НЗ. За
допомогою електронного інструктора забезпечується роз’яснення причин помилок,
допущених студентами (курсантами).
Для організації керування та планування процесу навчання в ДНК передбачається база
знань по плануванню, методичному забезпеченню і моделям навчання [9]. База знань містить
знання про планування й організацію навчального процесу та загальні й приватні методики
навчання, що забезпечує досягнення основної мети використання ДНК – підготовку
майбутніх фахівців до необхідного (еталонного) рівня навченості по виконанню НЗ.
Методика вирішення цієї задачі за допомогою ДНК полягає у наступному.
Перед початком дистанційного навчання проводиться „вхідний контроль” для оцінки
рівня підготовки тих, кого навчають, по виконанню НЗ різних типів. Згідно результатів
„вхідного контролю” за допомогою методу оптимального поетапного планування навчання
визначається необхідна кількість НЗ, при відпрацюванні яких забезпечується досягнення
еталонного рівня підготовки студентів [9]. З цією метою в ЕНП-1 генерується необхідна
кількість типових НЗ у формі дозовано-прогресуючої складності.
У процесі заняття, якщо поточний рівень не нижче необхідного (запланованого),
стратегія навчання (кількість та темп відпрацювання НЗ) не змінюється. В інших випадках, в
залежності від досягнутого рівня підготовки студентів, за допомогою методу оптимального
НЗ визначається необхідна кількість та темп видачі НЗ, тобто реалізується адаптивна зміна
стратегії навчання.
Висновки. Таким чином, запропонований метод автоматизації побудови та організації
застосування ДНК спрямований на вирішення практичної проблеми – створення
перспективних систем дистанційного навчання, що дозволить досягти необхідного рівня
підготовки майбутніх фахівців при мінімальних витратах часу і коштів.
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к.т.н. Яремчук Ю.Є. (ВНТУ)
Труш О.В. (ВІТІ НТТУ „КПІ”)
МІНІМІЗАЦІЯ CЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОЇ ПОМИЛКИ І КВАДРАТИЧНОЇ
ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ В СИСТЕМАХ З ПРИНЦИПОМ
УПРАВЛІННЯ ПО ВІДХИЛЕННЮ
У багатьох випадках можливість безпосереднього вимірювання задаючої дії і перешкоди відсутня і
тому не можна побудувати комбіновану систему з розімкненими компенсаційними зв'язками по задаючій і
обурюючій діях. Покажемо можливість мінімізації cередньоквадратичної помилки СКП і квадратичних
інтегральних оцінок перехідних процесів, які викликаються випадковими задаючою a (t ) і обурюючою діями

L(t ) , прикладеними в різних точках системи, за допомогою введення в слідкуючу систему одного
диференціального зв'язку.
Во многих случаях возможность непосредственного измерения задающего воздействия и помехи
отсутствует и потому нельзя построить комбинированную систему с разомкнутыми компенсационными
связями по задающему и возмущающему
воздействиям. Покажем возможность минимизации
среднеквадратичной ошибки СКО и квадратичных интегральных оценок переходных процессов, которые
вызываются случайными задающими воздействиями, прилагаемыми в разных точках системы, с помощью
введения в следящую систему одной дифференциальной связи.
In many cases possibility of the direct measuring of questioner actions and obstacles absents and that is why it is
impossible to build the combined system with the broken a secret compensative copulas on questioner and revolting
actions. Will rotin possibility minimization of SKP and quadratic integral estimations of transients which are caused a
casual questioner and that revolts actions, enclosed in the different points of the system, by introduction to the tracker
system of one differential connection.
Ключові слова: система управління позиціонером, задаюча дія, обурююча дія, диференціальний зв’язок.

Актуальність. Як відомо, в системах запису інформації на нерозмічених оптичних
носіях, виникають проблеми, пов’язані з точністю розмічення поверхні носія. Для більш
щільного розмічення поверхні необхідно забезпечити високу точність системи управління
лазером. Але в цьому випадку відсутня можливість безпосереднього вимірювання задаючої
дії і перешкоди. І тому не можна побудувати комбіновану систему з розімкненими
компенсаційними зв’язками по задаючій і обурюючій діях.
Одним з шляхів підвищення показників якості систем управління апаратури записузчитування інформації є введення в структурну схему диференціального зв’язку, за
допомогою якого здійснюється непряме вимірювання випадкової задаючої дії (кута повороту
приводу позиціонера β п (t ) ) і обурюючої дії (нерівності поверхні диска і биття при
обертанні), а також досягається мінімізація середньоквадратичних помилок (СКП) і
квадратичних інтегральних оцінок, які викликаються цими діями.
Постановка задачі. Покажемо можливість мінімізації cередньоквадратичної помилки
(СКП) і квадратичних інтегральних оцінок перехідних процесів, що викликаються
випадковими задаючими α(t ) і обурюючими діями L(t ) , прикладеними в різних точках
системи, за допомогою введення в слідкуючу систему одного диференціального зв’язку.
Структурна схема (математична модель) слідкуючої системи, в яку ввели один
диференціальний зв’язок для виміру α(t ) та L(t ) , зображена на рис.1. Диференціальний
p
зв’язкок („вілка”) складається з плеча 1 (пряме коло з передаточною функцією
) і
Tp + 1
плеча II (позитивний зворотній зв’язок з моделями кіл K 1 ( p ) и K 3 ( p ) , коло з передаточною
1
функцією
), суматора S3 та загального елемента з передаточною функцією K B ( p ) .
Tp + 1
Сигнал U 3 (t ) з виходу суматора S3 через загальне корегуюче коло K B ( p ) поступає на
суматор S4 , де складається з перетвореною напругою U 2 (t ) сигнала помилки θ(t ) .
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K 3 ( p)
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K3(s)
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p

b
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a

K5(s)

1
Tp + 1

Рис.1. Структурна схема слідкуючої системи з одним диференційним зв’язком для непрямого
вимірювання випадкових a (t ) і L(t ) дій

Згідно структурної схеми системи складемо систему рівнянь:

q( p) = a( p) - b( p);

U 4 ( p ) = K 1 ( p ) K 2 ( p )q( p ) + K 1 ( p )

p
1
K B ( p )q( p ) + K 3 ( p ) K 1 )( p )
K B ( p )U 4 ( p ) ;
Tp + 1
Tp + 1

1
1
U 4 ( p ) - K 5 ( p ) L( p ).
p
p
Виключаючи проміжні змінні, отримуємо
p
K1 ( p )[ K 2 +
K B ( p )]
Tp + 1
U 4 ( p) =
q ( p);
1
K B ( p)
1 - K 3 ( p) K1 ( p )
Tp + 1

(1)

b( p ) = K 3 ( p )

(2)

1
1
U 4 ( p ) + K 5 ( p ) L( p ) =
p
p
p
K 1 ( p )[ K 2 +
K B ( p )]
Tp + 1
1
1
q( p )] + K 5 ( p ) L( p );
= a( p ) - K 3 ( p ) [
1
p
p
K B ( p)
1 - K 3 ( p) K 1 ( p)
Tp + 1

q( p ) = a( p ) - K 3 ( p )

ì
p
1
1ü
K B ( p ) + K1 ( p )[ K 2 ( p) +
K B ( p)]K 3 ( p ) ýθ( p) =
í1 - K 3 ( p ) K1 ( p )
Tp + 1
Tp + 1
pþ
î
(3)
1
1
= [1 - K1 ( p) K 3 ( p )
K B ( p )][α + K 5 ( p ) L( p )].
Tp + 1
p
Розкриваючи фігурні дужки, отримаємо рівняння для помилки
1
[1 + K1 ( p) K 2 ( p) K 3 ( p) ]θ( p ) =
p
(4)
1
1
1
= [1 - K 3 ( p ) K1 ( p)
K B ( p )]α( p ) + [1 - K 3 ( p) K1 ( p )
K B ( p)]K 5 ( p ) L( p).
Tp + 1
Tp + 1
p
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Звідси отримуємо зображення помилки
θ( p ) = θ α ( p ) + θ L ( p ) ,
1
K B ( p)
1 - K 3 ( p)K 1 ( p)
Tp + 1
q aД ( p ) =
(5)
a( p );
де
1
1 + K 1 ( p) K 2 ( p)K 3 ( p )
p
1
K B ( p)
1 - K 3 ( p)K 1 ( p )
1
Tp + 1
q LД ( p ) =
(6)
K 5 ( p ) L( p )
1
p
1 + K1 ( p) K 2 ( p ) K 3 ( p)
p
– зображення, що становлять помилки, та які викликаються задаючими a (t ) і
обурюючими L(t) діями.
1
Ланки K B ( p ) і
диференціальному зв’язку не входять в характеристичне
Tp + 1
рівняння замкнутого контуру системи і тому їх можна вибирати відповідно до тієї або іншої
умови підвищення показників якості системи, зокрема з умовами мінімізації СКП і
квадратичної інтегральної оцінки, не впливаючи на стійкість замкнутого контура системи.
Звідси можна зробити висновок, що система з диференціальним зв’язком (рис.1)
еквівалентна комбінованій системі з розімкненими зв’язками по задаючій дії a (t ) і
перешкоді L(t).
Структурна схема комбінованої системи, яка еквівалентна системі з диференціальним
зв’язком, зображена на рис.2. Згідно рисунку комбінована система описується наступною
системою рівнянь:
θ K ( p) = α( p ) - β( p);
p
1 p
U 2 ( p) = K 2 ( p)θ K ( p ) +
K B ( p) α( p) + K 5 ( p )
K B ( p) L( p);
Tp + 1
p Tp + 1
1
1
β( p) = K1 ( p) K 3 ( p) U 2 ( p ) - K 5 ( p) L( p).
p
p
K5(p)

1/p
S4

p
Tp + 1

K5(p)
Ka(p
)

KB(p)

a

qK
S1

K2(p)

U2
S2

b

U3
K3(p)

K1(p)

S3

1/p

Рис.2. Структурна схема комбінованої слідкуючої системи з розімкненими зв’язками по
задаючим діям a (t ) і перешкодам L(t)

Виключивши проміжні змінні, отримаємо
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1
1
q K ( p ) = a( p ) - K 1 ( p ) K 3 ( p ) U 2 ( p ) + K 5 ( p ) L( p );
(7)
p
p
Зображення помилки має вигляд:
q K ( p ) = q Ka ( p ) + q KL ( p ) ,
1
K B ( p )]
1 - K1 ( p) K 3 ( p)
Tp + 1
q Ka ( p ) =
(8)
a( p );
де
1
1 + K 1 ( p) K 3 ( p) K 2 ( p)
p
1
1
K B ( p )]K 5 ( p )
1 - K 1 ( p) K 3 ( p)
Tp + 1
p
q KL ( p ) =
(9)
L( p ).
1
1 + K 1 ( p) K 3 ( p) K 2 ( p)
p
З порівняння отриманих виразів (8) і (9) для помилок θ Kα ( p) і θ KL ( p) комбінованої
системи (рис.2) і виразів (5) і (6) для аналогічних складових помилки q aД ( p ) і q LД ( p )
системи з диференціальним зв’язком (рис.1) витікає, що ці вирази співпадають. Отже,
система з одним диференціальним зв'язком для непрямого вимірювання задаючої дії a (t ) і
перешкоди L(t) еквівалентна комбінованій системі з розімкненими зв’язками по задаючому
α(t ) і обурюючому L(t) діям (рис.2).
В зв’язку з таким висновком маємо те, що диференціальний зв’язок, як і розімкнені
компенсаційні зв’язки комбінованої системи, не впливає на стійкість замкнутої частини
системи і її параметри можуть бути синтезовані відповідно до тієї або іншої умови
підвищення показників якості системи, не піклуючись про стійкість її замкнутої частини.
Розглянемо можливість одночасної мінімізації середньоквадратичних помилок і
квадратичних інтегральних оцінок перехідних процесів, які викликаються задаючою a(t ) і
обурюючою L(t ) діями, а отже, і можливість усунення суперечності між умовами мінімізації
СКП і квадратичних інтегральних оцінок (див. ділянки II на рис.3) за допомогою одного
диференціального зв’язку.
Синтез диференціального зв’язку здійсненний відповідно до умов мінімізації СКП і
квадратичних інтегральних оцінок, які викликаються a(t ) і L(t ) .

Рис.3. Графіки залежності

e a = f (k p ) і I IIa = f (k p ) системи з принципом управління

e a = f (k p ) I IIa = f (k p )
Мінімізація СКП слідкуючої системи при випадкових задаючих діях може бути
досягнута шляхом введення в систему похідних від цієї дії за допомогою розімкненого
компенсаційного зв’язку. Причому, значення похідних, синтезованих відповідно до умов
мінімізації СКП, співпадають з їх значеннями, отриманими відповідно до умов підвищення
по відхиленню
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порядку астатизму системи. Тому зменшення середньоквадратичних помилок ε α і ε L можна
досягти, якщо підвищити порядок астатизму системи щодо задаючої дії α(t ) з першого до
другого порядку і перетворити статичну систему щодо обурюючої дії L(t) в астатичну з
астатизмом першого порядку. Для підвищення порядку астатизму з першого до другого
відносно α(t ) необхідно ввести в систему першу похідну задаючої дії, а для перетворення
статичну в астатичну відносно L(t) слід ввести в систему сигнал, пропорційний
обурюючої дії L(t ).
Підвищення показників якості перехідних процесів (підвищення швидкодії) слідкуючих
систем можна добитися також введенням похідної в систему вхідних дій, за допомогою
яких компенсуються поволі затухаючі компоненти цих перехідних функцій. Проте більш
загальним підходом в рішенні задачі підвищення показників якості перехідного процесу
системи є мінімізація квадратичної інтегральної оцінки. Досліджуємо можливість мінімізації
квадратичної інтегральної оцінки перехідній функції, яка викликається a (t), за допомогою
другої похідної задаючої дії, а квадратичної інтегральної оцінки I IIL перехідній функції
L(t ), за допомогою першої похідної від L(t ).
Відповідно до цих вимог передавальна функція диференціального зв’язку, що фізично
реалізовується, по задаючій дії a (t ) повинна мати вигляд:
t 2 p 2 + t1 p
t 1 p( t a p + 1)
D ( p)
,
= a
=
2
d 2 p + d 1 p + 1 (T1a p + 1)(T2a p + 1) Fa ( p )
t a = t 2 t 1 , T1a + T2a = d 1 ; T1a T2a = d 2 .
Згідно рис.2, передавальна функція зв’язку по задаючій дії α(t )
K a ( p) =

де

Ka ( p) =

p
K B ( p) .
Tp + 1

(10)

(11)

Для визначення K B ( p ) прирівнюємо (5) і (6)
t 1 p(t a p + 1)
p
K B ( p) =
, звідки
Tp + 1
(T1a p + 1)(T2a p + 1)
t (t p + 1)(Tp + 1)
K B ( p) = 1 a
.
(T1a p + 1)(T2a p + 1)
Прийнявши T = T1a отримаємо
t (t p + 1) D B ( p )
K B ( p) = 1 a
.
=
(12)
T2a p + 1
FB ( p )
Потрібна передавальна функція зв’язку, що реалізовується обурюючою дією L(t),
відповідає перерахованим вище вимогам
t 1L p + t 0 L t 0 L (t L P + 1) DK ( p)
(13)
K LT ( p) =
=
=
T1L p + 1
T1L p + 1
FK ( p)
де t L = t 0 L t 1L .
Згідно рис.2 передавальна функція зв’язку по обурюючій дії L(t ) має вигляд
t 1 p(t a p + 1)
k5 1
k L (t a p + 1)
1
, (14)
K L ( p) = K 5 ( p) K a ( p) =
=
p
T5 p + 1 p (T1a p + 1)(T2a p + 1) (T5 p + 1)(T1a p + 1)(T2a p + 1
де k L = k 5 t1 , T1a = T .
На відміну від необхідної передавальної функції K LT ( p ) отримана передавальна
функція зв’язку по обуренню K L ( p ) містить додатково дві аперіодичні ланки, проте цей
зв’язок пропускає сигнал, пропорційний обуренню L(t ) і його першою похідною. Тобто він
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відповідає перерахованим вище вимогам перетворення статичної по відношенню до L(t )
системи в астатичну і мінімізує квадратичну інтегральну оцінку I IIL .
Умовам підвищення порядку астатизму з першого до другого відносно α(t ) і
перетворення статичної системи по відношенню до L(t) в астатичну з астатизмом першого
порядку є один і той же вираз
a 4 = a 14 = 1 - k 1 k 3 t1 = 0
(15)
З цієї умови визначається t 1 :
t 1 = 1 (k 1 k 3 ) = 1 (4 × 1.5) = 0.16666 .
(16)
Нагадаємо, що знайдене значення t 1 відповідає умовам підвищення порядку астатизму
значенню t 1опт та мінімізує середньоквадратичні помилки ε α і ε L , які викликаються
задаючою α(t ) і обурюючою L(t) діями. При виконанні умови (15) передавальні функції
системи приймають вигляд:
D qaД ( p )
q aД ( p )
a 0 p 5 + a1 p 4 + a 2 p 3 + a 3 p 2
=
=
K qaД ( p ) =
,
(17)
5
4
3
2
a( p )
b0 p + b1 p + b2 p + b3 p + b4 p + b5 FqaД ( p )
q LД ( p )

D qLД ( p )
a 01 p 4 + a11 p 3 + a 12 p 2 + a 13 p
=
,
(18)
1 6
1 5
1 4
1 3
1 2
1
1
L( p )
b0 p + b1 p + b2 p + b3 p + b4 p + b5 p + b6 FqLД ( p )
Тобто з введенням диференціального зв’язку система набуває астатизму другого
порядку відносно a (t ) і стає астатичною з астатизмом першого порядку відносно L(t).
Таким чином, коефіцієнт t 1 зв’язку по задаючій дії a (t ) , знайдений відповідно до
умови підвищення порядку астатизму системи відносно a (t ) і L(t), відповідає умовам
мінімізації СКП e a і e L .
K qLД ( p ) =

=

Інші параметри ( t 2 , T1a , T2a ) передавальної функції зв’язку по задаючій дії визначимо
відповідно до умови мінімізації квадратичних інтегральних оцінок перехідних процесів, які
викликаються одиничними ступінчастими діями a (t ) і L(t).
З порівняння отриманих виразів витікає, що параметри диференціального зв’язку не
входять в характеристичне рівняння замкнутої частини системи Fθα ( p) = 0 FθL ( p ) = 0 , а
отже, і не впливають на її стійкість (чим і визначається еквівалентність системи з „вилкою” і
комбінованої системи). Проте введення диференціального зв’язку вносить нове коріння до
характеристичного
рівняння
Fθα=
0 і FθLД
=
( p) 0
системи,
рівні
Д ( p)
=
p1α -(1 T1α ), =
p2α -(1 T2α ) .

Цьому

корінню

відповідатимуть

нові

компоненти

A1a e , A2a e
перехідних функцій, які викликаються задаючою a (t ) і
і A1L e , A2 L e
обурюючою L(t) діями відповідно.
Для того, щоб ці компоненти не робили істотного впливу на перехідні функції системи (
не погіршували квадратичні інтегральні оцінки I IIa і I IIL ) бажано, щоб вони швидко
затухали, в усякому разі швидше, ніж поволі затухаючі компоненти перехідних функцій
початкової системи.
Середньоквадратична помилка системи і квадратична інтегральна оцінка перехідної
функції системи з диференціальним зв’язком, що викликаються задаючою дією α(t ) .
Спектральна щільність помилки, що викликається задаючою дією α(t ) має вигляд:
p1a t

p2 a t

p1a t

p2 a t

S qaД (w) =

K qa Д ( jw)
jw

2

S . (w)

(19)

a

Середнє значення квадрата помилки:
___

q 2aД = 2b W 2 I 6 = 2 × 0.1 × 18 × 5.183 × 10 - 7

= 1.857 × 10 -6
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Графік залежності СКП ε αД = f (k p ) , зображений на рис.4. Для порівняння на цьому
ж малюнку, зображений раніше отриманий графік залежності ε α = f (k p ) (рис.3) початкової
системи, а на рис.5 графік залежності ε α ε αД = f (k p ) .
За допомогою диференціальному зв’язку вдається істотно зменшити квадратичну
інтегральну оцінку, тобто поліпшити перехідні процеси системи, що викликаються зміною
задаючої дії a (t ) . Так, наприклад, при k p = 134 I IIα I IIαД =1.238 .
З рис.4 і рис.5 виходить, що введення диференціального зв’язку дозволяє істотно
зменшити СКП системи, яка викликається задаючою дією a (t ) . Так, наприклад, при
k p = 134 e a e aД = 22.434 .

Рис.4.

Графіки

залежності

ea = f (k p ), I IIa = f (k p )

системи

без

„вилки”

і

= f (k p ), I IIa=
f (k p ) системи з „вилкою”
e aLД
Д

ea

I
= f (k p ), IIa
= f (k p )
e aД
I IIaД
СКП і квадратична інтегральна оцінка перехідної функції системи з диференціальним
зв’язком, яка викликається обурюючою дією L(t).
Спектральна щільність помилки, яка викликається перешкодою L(t), із спектральною
1
щільністю S L ( w) = 2
де b = 1 у системі з диференційним зв’язком відповідає
w + b2
рівнянню:
2
2
1
S qLД (w) = K qLД ( jw) S L (w) = K qLД ( jw)
(20)
2
w + b2
Рис.5. Графіки залежності
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Середнє значення квадрата помилки, що викликається перешкодою L(t), має вигляд:
¥
_____
1
S qLД ( w)dw =
q 2LД =
2p -ò¥
(21)
2
¥
1
4
1
3
1
2
1
a
j
a
j
a
j
a
j
w
+
w
+
w
+
w
)
)
)
)
1
1
0(
1(
2(
3(
dw.
=
ò
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
2
2p - ¥ b0 ( jw) + b1 ( jw) + b2 ( jw) + b3 ( jw) + b4 ( jw) + b5 ( jw) + b6 w + b 2
______
2
LД

При k p = 12 середнє значення квадрата помилки q
СКП
системи,
викликане
перешкодою
L(t)
e LД=

______
2
LД

-7
дорівнює I 7 = q = 5.398 × 10 а
розраховується
за
формулою

___

q 2LД= 7.347 × 10 - 4

Графік залежності e LД = f (k p ) приведений на рис.6. Для порівняння на цьому ж рисунку
показана раніше розрахована крива e L = f (k p ) а на рис.7 графік залежності e L e LД = f (k p ) .

Рис.6. Графіки залежності e L = f ( k p ), I IIL = f ( k p ) системи без „вилки” і

e LД = f ( k p ), I IILД = f (k p ) системи з „вилкою”.
Рис.7. Графіки залежності відносин ea e LД = f (k p ), I IIL I IILД = f (k p ) системи без „вилки” і
системи з „вилкою”

Згідно рис.6 та рис.7 виходить, що за допомогою одного диференціального зв’язку
вдається зменшити СКП, яка викликається не тільки випадковою задаючою дією a (t ) , але і
перешкодою L(t). Так, наприклад, при k p = 134 1 c e L e LД = 10.119. Також за допомогою
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диференціального зв’язку вдається усунути суперечність між умовами мінімізації СКП ε LД і
квадратичної інтегральної оцінки I IILД , яка викликаються обурюючою дією L(t).
Таким чином, можна зробити наступний висновок:
1. Одним із шляхів підвищення показників якості систем управління апаратури записузчитування інформації є введення в структурну схему системи диференціального зв’язку, за
допомогою якого здійснюється непряме вимірювання випадкової задаючої дії (кута повороту
приводу позиціонера b п (t ) ) і обурюючої дії (нерівності поверхні диска і биття при
обертанні), а також досягається мінімізація середньоквадратичних помилок (СКП) і
квадратичних інтегральних оцінок, які викликаються цими діями.
2. За допомогою диференціального зв’язку вдається усунути суперечність між умовами
мінімізації середньоквадратичної помилки e LД і квадратичної інтегральної оцінки I IILД , яка
викликається обурюючою дією L(t).
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телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний
інститут”.
41. Яремчук Юрій Євгенійович – кандидат технічних наук, доцент, начальник центру технічного захисту
інформації Вінницького національного технічного університету.

161

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
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), у 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 в 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 флеш-пам’яті або СD, розпечатаний на лазерному
принтері (1 примірник), у текстовому редакторі – Microsoft Word-3, а також може бути
надісланий за електронною адресою інституту.
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, із виключенням переносів.
Етапи представлення статті для науковців інституту:
1. Стаття подається на розгляд відповідальному редактору (кімната № 109 навчальний
відділ інституту). Стаття починається з анотації українською, російською та англійською
мовах, що розміщуються між назвою та основним текстом статті. Анотацію друкують
курсивом, шрифт Times New Roman № 10, обсяг тексту до 5 рядків. Після анотації 3-4
ключові слова українською мовою. До статті додається окремим електронним файлом
прізвище, ім’я та назва статті (перекладені на англійську мову).
2. Після позитивного розгляду редколегією стаття подається 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.
3. Виправлена стаття передається разом із супровідними документами відповідальному
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.
Не зараховуються праці, у 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 (Постанова ВАК України від
10.02.99 р. № 1 – 02/3).
Статті, які містять загальновідому науково-технічну інформацію не
розглядаються й не друкуються.
В один випуск Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” приймається не більше
однієї статті за темою дисертації (Постанова ВАК України від 10.02.99 р. № 1 – 02/3).
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 та їхні копії на магнітних та оптичних носіях авторам не повертаються.
Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в рукопис редакційного
характеру.
Телефон для довідок: 256-22-37, 256-22-73, внутрішній 42-37, 42-73.
Адреса сайту збірників – http://www.viti.kpi.ua/nauka.php.
Електронна адреса – viti@viti.edu.ua для НОВ.
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