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Комарова Л.О., д.т.н.; Варфоломеєва О.Г., к.т.н.;  

Колченко Г.Ф., к.т.н.; Федюнін С.А., здобувач; Дищук А.С.  

 

ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ  

ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ NGOSS 
 

Komarova L.O., Varfolomeieva O.H., Kolchenko H.F., Fedyunin S.A., Dyschuk A.S. 

Integration and business information model telecommunications operators within the concept of 

NGOSS. Information business and operations support systems nowadays are important and relevant topic 

in management of an operator activities and telecommunications provider. In the article we light up the 

issues related to the efficient management of the activities of the telecommunications operator. Basic 

requirements for system management activities of telecommunications operators defined. Particular 

properties of NGOSS architecture and its main components analyzed and formulated a common approach 

for the implementation of NGOSS methodology for management of telecommunications operator 

activities. TNA model (technologically neutral architecture) and SOA (service-oriented architecture) 

described as the mechanisms for interaction between business - processes and information data model. 

The main benefits of implementing technologically neutral architecture in the management system of 

telecommunications operator determined. 

Key words: telecommunications network management system, domain, business model, 

information system architecture, TNA. 

 

Комарова Л.О., Варфоломеєва О.Г., Колченко Г.Ф., Федюнін С.А., Дищук А.С. 

Інтеграція інформаційної та бізнес-моделей оператора телекомунікацій в рамках концепції 

NGOSS. Інформаційні системи підтримки бізнесу та операцій є в даний час актуальною і 

затребуваною темою в рамках управління діяльністю оператора і провайдера телекомунікацій. В 

статті розглядаються питання, пов’язані з ефективним управлінням діяльності оператора 

телекомунікацій. Визначаються загальні підходи щодо впровадження методології NGOSS в 

діяльність оператора телекомунікацій. Розглядаються основні переваги впровадження 

технологічно нейтральної архітектури в систему управління діяльністю оператора 

телекомунікацій. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління, домен, бізнес-модель, 

інформаційна система, архітектура, TNA. 

 

Комарова Л.А., Варфоломеева О.Г., Колченко Г.Ф., Федюнин С.А., Дищук А.С. 
Интеграция информационной и бизнес-моделей оператора телекоммуникаций в рамках 

концепции NGOSS. Информационные системы поддержки бизнеса и операций являются в 

настоящее время актуальной и востребованной темой в рамках управления деятельностью 

оператора и провайдера телекоммуникаций. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

эффективным управлением деятельности оператора телекоммуникаций. Определяются общие 

отходы по внедрению методологии NGOSS в деятельность оператора телекоммуникаций. 

Рассматриваются основные преимущества внедрения технологично нейтральной архитектуры в 

систему управления деятельностью оператора телекоммуникаций. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, система управления, домен, бизнес-модель, 

информационная система, архитектура, TNA. 

 
Вступ 

Широке впровадження новітніх телекомунікаційних технологій та швидке розширення 

номенклатури послуг телекомунікацій, необхідність автоматизованого управління не тільки 

мережами, а й послугами телекомунікацій, необхідність у близькому майбутньому інтеграції 

систем управління мережами, послугами телекомунікацій та бізнесом у єдину систему 

управління діяльністю оператора, потребує якнайскорішого створення автоматизованої 

системи управління мережами телекомунікацій [1]. 

Ефективний оператор телекомунікацій є компанією, що легко адаптується, 

швидкодіючою, яка, з одного боку, забезпечує найвищий рівень обслуговування, а з іншого 

боку, максимальне отримання прибутку. Основою, що забезпечує роботу ефективного 

оператора, є високоефективний механізм бізнесу, орієнтований на вдосконалення бізнес - 
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процесу, тобто, на збільшення гнучкості і швидкості реакції бізнесу, скорочення операційних 

витрат і підвищення якості обслуговування клієнтів [2].  

Діяльність оператора повинна відповідати ринковим постійно зростаючим вимогам [3]: 

- збільшення швидкості розробки нових послуг і виведенню їх на ринок;  

- надання послуг в режимі реального часу; 

- гарантування високої якості обслуговування у всіх мультисервісних / 

мультитехнологічних інфраструктурах зв'язку; 

- створення проактивного біллінга, діючого в режимі реального часу, з підтримкою 

послуг надання контента і визначення місцеположення; 

- можливість самостійного управління пакетом послуг з боку клієнта. 

З метою реалізації моделі «ефективного оператора» TM Forum розроблено методологію 

NGOSS (New Generation Operations Systems and Software – нове покоління операційних 

систем і програмного забезпечення) для збільшення продуктивності праці і зниження 

експлуатаційних витрат в телекомунікаційних мережах [4 - 6]. 

 

Основна частина 

Концепція NGOSS (New Generation Operations Systems and Software – Операційні 

системи і ПЗ нового покоління) є комплексною, цілісною моделлю впровадження, розвитку і 

використання систем підтримки основної (операційної) діяльності (Operational Support 

Systems) і бізнесу (Business Support Systems) оператора телекомунікацій. За допомогою 

NGOSS можна створити єдину автоматизовану систему управління діяльністю оператора 

телекомунікацій шляхом інтеграції в єдину архітектуру вимог бізнесу і технічних аспектів 

діяльності оператора, автоматизації процесів бізнесу і побудови загальної інформаційної 

інфраструктури. Дана концепція реалізована у вигляді пакету специфікацій і рекомендацій і 

базується на чотирьох взаємозв'язаних між собою компонентах [7]:  

- eTOM - розширена карта телекомунікаційних операцій (процесів бізнесу) оператора 

телекомунікацій (enhanced Telecom Operations Map). Крім загальної схеми експлуатації 

мережі в телекомунікаційному бізнесі модель eTOM піднімає процедурні питання 

стратегічного управління підприємства оператора телекомунікацій на різних рівнях 

відповідно до значущості процесів бізнесу та їх пріоритетів;  

- SID - корпоративна модель даних (Shared Information/Data Model);  

- TNA - технологічно нейтральна архітектура інтеграції систем (Technology Neutral 

Architecture);  

- TAM - карта додатків оператора телекомунікацій (Telecom Applications Map).  

Один з головних принципів концепції NGOSS свідчить, що необхідно забезпечити її 

справжню незалежність від конкретної технології впровадження, яка використовуватиметься 

для рішення NGOSS. Взаємодія між картою бізнес - процесів і інформаційною моделлю даних 

спирається на модель, звану технологічно нейтральною архітектурою (Technological Neutral 

Architecture -TNA). Ця архітектура визначається як технологічно нейтральна, оскільки вона 

описує не реалізацію, а принципи, які повинні використовуватися для будь-якої конкретної 

технологічної реалізації NGOSS. TNA охоплює рішення різних архітектурних завдань, 

включаючи: 

- загальні інтерфейси між компонентами (контрактні інтерфейси);  

- структури розподілу;  

- загальні механізми комунікацій;  

- управління стратегією і процесами.  

Технологічно нейтральна архітектура є сукупністю принципів і концепцій для опису 

компонентної розподіленої системної архітектури і найважливішого комплексу системних 

сервісів, яких вимагає ця архітектура [5].  

TNA забезпечує: 

1) Відділення бізнес - процесу від реалізації компонентів. 
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Відділення зовнішнього опису бізнес-процесу (сервісу) від внутрішньої реалізації 

досягається шляхом застосування компоненту, званого контрактом. Контракт дозволяє 

пов'язати бізнес-опис компоненту з його технологічною реалізацією і є специфікацією 

сервісу, виконаною в технологічно нейтральній формі. Основною передумовою створення 

архітектури NGOSS є ідентифікація чітко визначених інтерфейсів, що впроваджуються з 

використанням стандартних компонентів і підтримуються розподіленою структурою обробки 

даних. Це дозволяє будувати системи OSS, які масштабуються і дозволяють швидко і легко 

розгортати нові продукти і послуги. Контракт визначається як абстрактний контейнер і 

адаптується під конкретне завдання. Контракт використовує інформацію загального доступу 

і відображає функціональність компонентів NGOSS. Управляючи процесами, можна 

координувати доступ до компонентів NGOSS, тобто приймати і виконувати рішення 

відносно того, які контракти необхідні у даний момент, а також як їх використовувати.  

2) Орієнтованість архітектури на безпеку. 

Забезпечення безпеки - невід'ємний аспект розробки систем NGOSS. Архітектура, 

орієнтована на безпеку, гарантує, що конфіденційна інформація, яка генерується 

користувачем або стосується користувача, буде адекватним способом захищена від 

неналежного використання або несанкціонованого привласнення. Існує чіткий розподіл 

відповідальності між об'єктами як усередині підприємств, так і між ними, і можна 

проконтролювати і забезпечити відповідальність за ресурси і послуги. Комплекс захисних 

функцій і механізмів NGOSS може розширюватися і доповнюватися у міру появи нових 

погроз і нових послуг. 

3) Створення архітектури, заснованої на політиках. 

Користувачі, додатки, послуги і ресурси системи NGOSS можна розбити на категорії 

залежно від їх ролей, що визначають набір ресурсів і послуг, які їм доступні. Для визначення 

ролевих функцій користувачів і ресурсів, а також для динамічного визначення комплексів 

ресурсів і послуг, доступ до яких забезпечує деяка функція, використовуються політики. Тому 

можна сказати, що в системі NGOSS є управління, орієнтоване на політики, і управління, 

орієнтоване на процеси. 

4) Наявність уніфікованого середовища інформації і даних (SID). 

Уніфікована інформаційна модель SID, яка доповнює eTOM, є еталонною моделлю 

даних, що забезпечує єдину мову опису об'єктів управління, що, в свою чергу полегшує 

процес інтеграції програмних додатків для системи підтримки операційної і бізнес діяльності 

операторів (OSS/BSS) від різних постачальників. Ця модель зв'язує розподілену і різнорідну 

інформацію в єдину структуру, що управляє, дозволяє контролювати рішення розподілених 

проблем. Крім того, будучи глобальною моделлю, вона дозволяє здійснювати доступ до 

даних, зокрема, до інформаційних баз галузевих асоціацій, органів стандартизації і компаній 

– членів ТМ Forum.  

Інформаційна модель поетапно деталізує інформаційні структури подібно до того, як 

карта eTOM відображає рівні декомпозиції для процесів. Якщо для опису процесів (із 

збільшенням ступеня їх деталізації) використовують перший, другий, третій тощо рівні 

декомпозиції, то при описі інформаційних структур використовують поняття домена, бізнес-

об’єкта (бізнес-сутності) і агрегованого бізнес-об’єкта. Причому, бізнес-об’єкт – це 

найнижчий рівень декомпозиції в рамках моделі SID, тобто, бізнес-об’єкт є деякою 

елементарною інформаційною структурою, за допомогою якої можна описати бізнес-модель.  

5) Прозорість розподілу. 

Прозорістю розподілу називається можливість для компонентів NGOSS локалізувати інші 

компоненти NGOSS, не володіючи знаннями про їх фізичне місцеположення в мережі.  

Найважливішим структурним об'єктом, який підтримує прозорість розподілу, є реєстр. 

Реєстр забезпечує сервіси найменування, реєстрації і локалізації контракту. Ці сервіси 

взаємодіють між собою, забезпечуючи розподілене зберігання, управління і пошук 

інформації NGOSS - контрактів, спільно використовуваної інформації, об'єктів даних тощо. 
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Сервіс найменувань дозволяє визначати назви об'єктів (наприклад, бізнес-об'єкти SID, контракти 

і бізнес - процеси) і маніпулювати ними. Сервіс реєстрації забезпечує інтерфейс управління, 

що дозволяє додавати, змінювати, вилучати і проглядати об'єкти. Сервіс локалізації 

контрактів дозволяє здійснювати пошук за атрибутами, які були визначені для даного 

контракту. 

Представлення основоположної архітектури впродовж всього життєвого циклу NGOSS 

забезпечується за допомогою чотирьох ракурсів: бізнес, система, впровадження; розгортання. 

Причому, якщо перші два ракурси є інваріантними по відношенню до способу реалізації, то 

другі два є деякою мірою технологічно залежними [1, 4 - 6]. 

Бізнес-ракурс відображає бізнес-процеси, інформаційну модель та їх взаємодію в 

найзагальнішому вигляді, не піднімаючи питань розгортання додатків і технологій. 

TNA на рівні бізнес-ракурсу визначає: 

- проекцію уніфікованої інформаційної моделі SID на розширену карту 

телекомунікаційних операцій eTOM; 

- сценарії використання; 

- діаграми послідовностей; 

- контракти бізнес - ракурсу. 

Проектування інформаційної моделі на карту бізнес-процесів першого і другого рівня 

визначає дані (агреговані бізнес-об’єкт), ініційовані процесами першого і другого рівня 

декомпозиції карти eTOM. Наприклад, життєвий цикл агрегованих бізнес-об’єктів 

«Специфікація продукту» і «Пропозиція продукту» ініціюються та управляються процесом 

рівня 2 карти еТОМ «Розробка нових продуктів і шляхів просування на ринок». Процеси 

«Конфігурація і активація послуги», «Забезпечення готовності і доступності послуг і операцій» 

є допоміжними і можуть використовувати інформацію, пов'язану з агрегованим бізнес-

об’єктом «Специфікація продукту» і «Пропозиція продукту». Процеси, що управляють 

життєвим циклом деякого компоненту SID, називаються первинними або основними. 

Процеси, які можуть тільки використовувати інформацію, що відноситься до певного 

компоненту SID, називаються допоміжними або вторинними.  

Сценарії використання і контракти визначають взаємодію між користувачем, інформацією, що 

міститься в SID, і відповідними процесами еТОМ. Всі сценарії використання описуються 

сукупністю базових елементів і елементів, специфічних для кожного з чотирьох ракурсів 

(бізнес, системний, розгортання і впровадження). Базові елементи сценаріїв використання 

дозволяють встановити зв'язки між сценаріями, тоді як специфічні елементи відображають 

деталі, які використовуються в процесі побудови або впровадження всього рішення. 

Бізнес-сценарії використання з високим рівнем узагальнення визначають етапи 

досягнення бізнес - цілей. У міру розробки системного ракурсу сценарії використання 

діляться на частини з метою спрощення або фокусування уваги на цілях.  

Контракт NGOSS будується на основі одного або декількох сценаріїв використання, є 

специфікацією послуги, що надається, і містить:  

- формалізований опис взаємодій, що містяться в сценаріях; 

- формалізований опис інформації, необхідної для реалізації цієї послуги, і що визначає 

вхідні і вихідні дані контракту бізнес - ракурсу; 

- програмний код, за допомогою якого реалізується ця послуга.  

Інакше кажучи, контракт має власний життєвий цикл, що забезпечує зміну специфікацій і 

реалізації функціональних можливостей у міру переходу від одного ракурсу до іншого, як 

показано на рис. 1.  

Бізнес-ракурс контракту визначає мету високого рівня і зобов'язання щодо постачання 

ресурсу або послуги. Системний ракурс контракту визначає архітектурні вимоги, виконання 

яких необхідне для реалізації контракту, як це визначено в межах бізнес - ракурсу. Ракурс 

впровадження контракту визначає конфігурацію, програмування і інші деталі реалізації 

послуги. Ракурс розгортання контракту визначає механізми для моніторингу його виконання, 
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витрат і інших аспектів функціональності, що забезпечується відповідно до контракту, що 

забезпечує можливість вживання необхідних коригуючих заходів при порушенні контрактних 

зобов'язань. 

Контракт на рівні бізнес - ракурсу формалізує взаємодії, представлені за допомогою 

сценаріїв використання і діаграм послідовностей.  

Проте контракт може відображати набагато більше, ніж просто специфікацію 

програмного інтерфейсу. Він може також описувати попередні і вихідні умови, семантику 

користування послугою, політики, що визначають конфігурацію, використання і експлуатацію 

послуги та ін. Специфікація контракту описує супутні бізнес - процеси, супутні сценарії 

використання і точки взаємодії, «поведінку» послуги, а також її цілі і зобов'язання. Як і 

компоненти інформаційної і процесної архітектури, контракти мають свій життєвий цикл і 

проходять через чотири ракурси NGOSS. 

 

 
 

Рис. 1. Життєвий цикл контракту NGOSS 

 
Всім вимогам TNA відповідає парадигма сервіс-орієнтованої архітектури (SOA). 

Сервіс-орієнтована архітектура (SOA) - це компонентна модель, яка зв'язує різні сервіси 

за допомогою чітко визначених інтерфейсів і угод між ними. Інтерфейси не залежать від 

апаратної платформи, операційної системи або мови програмування, на якому реалізований 

сервіс. Такий підхід дозволяє створювати сервіси на різних системах, які взаємодіють один з 

одним єдиним стандартним шляхом. Компоненти програми можуть бути розподілені по 

різних вузлах, і пропонуються як незалежні, слабо зв'язані, замінювані сервіси-додатки.  

Дана концепція ґрунтується на архітектурному стилі, що визначає модель 

взаємовідносин між трьома основними сторонами – постачальником, споживачем і реєстром 

послуг. Постачальник послуги публікує опис послуги і забезпечує її реалізацію. Споживач 

послуги знаходить опис необхідної послуги в реєстрі, з подальшою прив'язкою і 

ініціалізацією послуги.  

Згідно SOA додаток розробляється виходячи з логіки бізнес - процесу. Процес 

розбивається на деяку послідовність кроків, кожний з яких реалізується як сервісний 

компонент додатку. І ці компоненти інтегруються таким чином, щоб їх виконання в певній 

послідовності приводило до потрібного результату. 
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Сервісно-орієнтована інтеграція бізнес-процесів означає, що програмні додатки 

розглядаються як сервіси і інтегруються таким чином, щоб реалізувати певний бізнес-процес 

[8]. Одна з основних переваг SOA полягає в тому, що ця архітектура, на відміну від багатьох 

традиційних програмних моделей, націлена на підтримку не програми, а процесу. У програмі 

логіка процесу могла бути довільно розподілена між компонентами. У SOA додаток 

розробляється виходячи з логіки бізнес-процесу. Процес розбивається на деяку послідовність 

кроків, кожний з яких реалізується як сервісний компонент додатку. Ці компоненти, 

взаємодіючи як сервіси SOA на рівні інтерфейсів, інтегруються таким чином, щоб їх 

виконання в певній послідовності приводило до потрібного результату. 

На даному етапі свого розвитку сервіс - орієнтовані архітектури для опису і організації 

взаємодії використовують базові стандарти Web-сервісів: 

 eXtensible Markup Language (XML)  - для представлення даних;  

 Web Services Definition Language (WSDL) - для опису доступних Web-сервісів;  

 Universal Description, Discovery, Integration (UDDI) - для створення каталогу доступних 

по мережі Web-сервісів;  

 Simple Object Access Protocol (SOAP) - для обміну даними.  

Основною метою SOA є представлення процесів бізнесу як взаємодіючих послуг. Засоби 

управління процесами бізнесу забезпечують інтеграцію в потрібній послідовності послуг, які 

можуть бути як локальними, так і видаленими. Стандартом для такої інтеграції є розроблена 

IBM і Microsoft мова Business Process Execution Language (BPEL). 

 

Висновки 

Впровадження концепції NGOSS і моделі еТОМ вітчизняними операторами 

телекомунікацій забезпечить підвищення ефективності управління функціонуванням 

внутрішніх бізнес-процесів компанії, скорочення часу введення і вартості нових послуг, 

підвищення якості обслуговування клієнтів, оперативне прийняття рішень за рахунок 

постійного доступу до актуальної інформації. 

Впровадження всіх архітектурних компонентів концепції NGOSS в діяльність оператора 

телекомунікацій забезпечує створення інфраструктури, яка дозволяє адекватно реагувати на 

будь-які зміни на ринку телекомунікаційних послуг, вводити нові і модифікувати існуючі 

бізнес-процеси і послуги. 

TNA є одним з базових компонентів концепції NGOSS і забезпечує інтеграцію 

інформаційної і бізнес - складової оператора телекомунікацій на базі технологічно-

незалежних принципів. Застосування TNA сприяє інтеграції готових рішень OSS/BSS. 

Парадигма SOA є якнайкращою інтеграційною платформою для впровадження систем 

класу OSS/BSS (систем підтримки бізнес і операційної діяльності оператора 

телекомунікацій) і забезпечення інтеграції високорівневих додатків бізнес-процесів 

операторів телекомунікацій, створених відповідно до рекомендацій єдиної карти 

телекомунікаційних операцій eTOM.  

SOA дозволяє при впровадженні OSS/BSS проводити одноразову інтеграцію платформи, 

нові послуги інтегруються за допомогою існуючих в SOA інтерфейсів і угод між 

інтерфейсами. 

Для впровадження концепції NGOSS в діяльність вітчизняних операторів 

телекомунікацій необхідно провести гармонізацію вітчизняних стандартів у відповідності із 

стандартами міжнародних організацій ITU-T і TMForum, що регламентують архітектуру 

NGOSS, включаючи вимоги до моделі TNA.  

Використання єдиних стандартів (гармонізованих з ITU-T і TMForum) при впровадженні 

концепції NGOSS в діяльність підприємства дозволить мінімізувати витрати на адаптацію 

процесів бізнесу і інтеграцію із зовнішніми системами.  
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УДК 621.396 
 

Климаш М.М., д.т.н.; Кайдан М.В., к.т.н.; Андрущак В.С., аспірант 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКІВ МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ 

 
Klymash M.M., Kaidan M.V., Andrushchak V.S. Research the orders of modulations for 

increasing energy efficiency optical transport network. In paper proposed the structure of 

telecommunication system of transfer with speed 25 Tbit/s, considering effective use electrical energy 

and providing reliability system. Here, considered the idea of distribution DWDM mesh with interval 

between channels 33 GHz and using PM-QPSK modulation for providing the capacity 25 Tbit/s. This 

solution allows to increase energy efficiency of system to 14% relatively system which use PM-32QAM 

modulation. Confirmed that the using higher orders of modulation is not a good solution for getting 

capacity 25 Tbit/s and higher. Proposed using the photonic-crystal fibers (PCF) for elements of 

telecommunication system of transfer. Using the erbium doped fiber amplifiers (EDFA) based on PCF 

leads to reduce energy consumption of optical line to 9.5% and increase the reliability of line to 1.6 times. 

The results obtained can be used the network operator at design or modernization of optical transport 

network. It leads to make a right choice of devices for network that will reduce the capital and operating 

costs. For increasing the length of regeneration area, increasing the allowable input optical power in fiber, 

increasing reliability of system and reducing operating costs in paper proposed concentrate attention on 

scientific researches PCF.  

Keywords: energy efficiency, modulation, telecommunication system of transfer, DWDM, 

reliability, photonic-crystal fibers. 

 

Климаш М.М., Кайдан М.В., Андрущак В.С. Дослідження порядків модуляції для 

підвищення енергоефективності телекомунікаційних систем передачі. В роботі запропоновано 

структуру телекомунікаційної системи передачі з ідеєю розподілу DWDM сітки з міжканальним 

інтервалом 33 ГГц і використанням PM-QPSK модуляції для забезпечення пропускної здатності 

25 Тбіт/с. Дане рішення, дозволило підвищити енергоефективність системи на 14%. 

Запропоновано використання оптичних підсилювачів легованим ербієм (EDFA) на основі 

фотонно-кристалічних волокон (ФКВ), що дозволило зменшити енергетичне споживання 

оптичного тракту на 9,5% та збільшити його надійність в 1,6 рази.  

Ключові слова: енергоефективність, модуляція, телекомунікаційна система передачі, DWDM, 

надійність, фотонно-кристалічні волокна.  

 

Климаш Н.Н., Кайдан Н.В., Андрущак В.С. Исследование порядков модуляции для 

повышения энергоэффективности телекоммуникационных систем передачи. В работе 

предложена структура телекоммуникационной системы передачи с идеей распределения DWDM 

сети с межканальной интервалом 33 ГГц и использованием PM-QPSK модуляции для обеспечения 

пропускной способности 25 Тбит / с. Данное решение позволило повысить энергоэффективность 

системы на 11%. Предложено использование оптических усилителей легированным эрбием 

(EDFA) на основе фотонно-кристаллических волокон (ФКВ), что позволило уменьшить 

потребление энергии оптического тракта на 9,5% и увеличить его надежность в 1,6 раза. 

Ключевые слова: энергоэффективность, модуляция, телекоммуникационная система 

передачи, DWDM, надежность, фотонно-кристаллические волокна. 

 
Вступна частина 

Постановка задачі. За прогнозами компанії Cisco кількість світового трафіку до 2019 

року перевищить 2.0 зеттабайт, що є в два рази більше по відношенню до прогнозованого у 

2016 року – 1.1 зеттабайт [1]. Це в свою чергу вимагає збільшення пропускної здатності 

оптичних волокон для можливості передачі прогнозованого навантаження з відповідною 

якістю обслуговування. Однак на сьогодні немає рішення яке б дозволило спроектувати 

телекомунікаційну систему передачі із пропускною здатністю оптичного тракту 25 Тбіт/с яка 

б характеризувалась ефективним використанням електроенергії, високими параметрами 

надійності та низькими капітальними і експлуатаційними витратами. 
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Аналіз літературних джерел. Одним із методів підвищення пропускної здатності 

оптичних трактів телекомунікаційних систем передачі є збільшення швидкості передачі 

даних [2], що призводить до сильнішого впливу дисперсії, нелінійних ефектів, та інших 

чинників, які негативно впливають на оптичну несучу. Крім того, збільшення швидкості 

передачі даних впливає на збільшення енергетичного споживання таких мереж [3]. Як 

встановлено в наших попередніх роботах [4] збільшення швидкості передачі у два рази, не 

призведе до збільшення енергетичного споживання мережі у стільки разів. Збільшення 

швидкості передачі призводить до зменшення кількості електроенергії, яка є необхідною для 

передачі одного біта даних (параметр енергоефективності).  

В роботі [5] визначено параметр енергоефективності для сучасних технологій 

транспортних оптичних мереж і мереж доступу. Проте в цій роботі не запропоновані 

рішення подальшого зменшення цього параметру.  

В роботі [6] запропонована нова DWDM сітка із міжканальним інтервалом 33 ГГц для 

формування пропускної здатності оптичного тракту 25 Тбіт/с. Проте не вказано як 

запропоноване рішення вплине на міжканальні перехресні завади, оскільки це призведе до 

зменшення відношення сигнал/шум і введення штрафів по потужності.  

В роботах [7, 8] представлено використання фотонно-кристалічних волокон (ФКВ) для 

отримання рівня підсилення оптичних підсилювачі легованим ербієм (EDFA) вище 35 дБп. 

Однак в роботі не представлено як це вплине на параметр енергоефективності і надійність 

оптичного тракту та телекомунікаційної системи передачі в цілому.  

Невирішені питання. Виходячи із аналізу літературних джерел є доцільність оцінити 

параметр енергоефективності для телекомунікаційної системи передачі із пропускною 

здатністю оптичного тракту 25 Тбіт/с та показати чи виграш від енергоспоживання 

запропонованих рішень покриє зменшення часу життя та надійності пристроїв системи. Дану 

оцінку слід провести виходячи із типу модуляції, оскільки власне вона дозволяє отримати 

необхідну швидкість передачі даних і визначає тип та архітектуру приймально-

передавального обладнання. Однак незважаючи на вплив нелінійних ефектів, дисперсій та 

інших чинників, слід розглянути рішення, які можуть реально збільшити пропускну 

здатність оптичного тракту та дослідити вплив розглянутих рішень на енергетичне 

споживання та надійність мережі.   

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є побудова телекомунікаційної системи 

передачі із пропускною здатністю 25 Тбіт/с що характеризується ефективним використанням 

електроенергії та високими параметрами надійності. 

Для досягнення мети розв’язуються такі наукові задачі: 

- Дослідження DWDM сітки із міжканальним інтервалом 33 ГГц для забезпечення 

пропускної здатності 25 Тбіт/с; 

- Визначити і оцінити вплив вищих порядків модуляції на енергоефективність, 

надійність та час життя модуляторів; 

- Показати вплив вищих порядків модуляції на енергоефективність та надійність 

телекомунікаційної системи передачі; 

- Запропонувати використання ФКВ для зменшення енергетичного споживання та 

збільшення надійності оптичного тракту; 

- Запропонувати структуру телекомунікаційної системи передачі із швидкістю 25 Тбіт/с 

із високою енергоефективністю та покращеними параметрами надійності відносно інших 

існуючих рішень.  

 

1. Типи модуляцій і структура досліджуваних пристроїв 

Для забезпечення високих швидкостей передачі використання типової OOK (on-off 

keying) модуляції є неефективним рішенням. При швидкості 100 Гбіт/с така модуляція 

характеризується низькою спектральною ефективністю (0,5 біт/с/Гц – швидкість передачі 
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інформації яку можна досягти при передаванні через дану смугу пропускання) і займає 

досить широку смугу в сітці частот DWDM (200 ГГц) [9]. Схематична структура модулятора, 

який використовує OOK представлена на рис.1(а). 

На сьогоднішній день для забезпечення швидкості передачі 100 Гбіт/с найбільшого 

використання набула PM-QPSK модуляція [9-11], яка характеризується спектральною 

ефективністю порядку 2 біт/с/Гц. Схематична структура модулятора, який використовує PM-

QPSK модуляцію представлена на рис. 1(б). Для реалізації потоків із швидкістю 200, 

400 Гбіт/с і вище використовуються аналогічні структури модуляторів (рис. 1(б)) із 

дублюванням відповідних робочих частин пристрою, оскільки це необхідно для реалізації 

вищих порядків M-QAM модуляції. Детальний опис цих та інших модуляцій представлений 

в роботі [9].  

 

 а)

 б) 

          

Рис. 1. Структура оптоелектронних компонентів типового передавача: а) ООK б) PM-QPSK 

 

Ключовими елементами в таких пристроях є інтерферометр Маха-Цендера (модулятор), 

контролер (процесор) і генератор напруги, який здійснює безпосереднє прикладання напруги 

до електрооптичної комірки (EOK), суматори і фазообертачі.  

 

2. Оцінка параметру енергоефективності для досліджуваних архітектур 

електрооптичних модуляторів 

В наших попередніх роботах запропоновано математичну модель визначення параметру 

енергоефективності для електрооптичних модуляторів [7], який визначається за формулою 

(1):  

),()()()(mod vPvPvPVP coolgenVproc      (1) 

 

де Pproc(v) – енергоспоживання контролера (процесора) PgenV(v) – енергоспоживання 

генератора напруги, Pcool(v) – електроенергія, яка витрачається на охолодження модулятора. 

Детальне визначення енергоспоживання кожного із компонентів пристрою представлено в 

роботі [12].  

Відповідно для трьох структур електрооптичних модуляторів, які реалізовують 

відповідно OOK, PM-QPSK та PM–16QAM проведено моделювання для визначення 
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параметру енергоефективності. Архітектури досліджуваних пристроїв представлені на рис. 

1-2 відповідно. Для PM-16QAM модуляції використовується структура представлена на рис. 

1(б) із дублюванням відповідних модуляторів і фазообертачів. 

Вхідні дані для моделювання представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Вхідні дані для моделювання 

Параметр Значення Параметр Значення 

Процесор Параметри кристалу і генератора 

Напруга, U 1,25 В Показник 

заломлення, n 

2,2378 

Тактова частота, f 2,8 ГГц Довжина хвилі, λ 632,8 нм 

Сукупна ємність 

навантаження (СЄН) 

ALU, CALU 

310 пФ Електрооптичний 

коефіцієнт, rij 

39,7*10
-12 

м/В 

СЄН тактового 

генератора, Cclk 

3330 пФ Товщина зразка, d 13.4 мм 

СЄН кешу CC 957 пФ Довжина зразка, L 18,5 мм 

СЄН кешу і шин Cmchl 0,088 фФ Значення струму 

генератора, I  

20 мА 

 

 
Рис. 2. Складові параметри енергоефективності для різних типів модуляції 

 

Відомо, що збільшення швидкості передачі даних, призводить до збільшення 

енергетичного споживання мережевих пристроїв [5, 12], що і спостерігається для PM-

16QAM модулятора (400 Гбіт/с) – див. табл. 2. Однак збільшення швидкості передачі у два 

рази не призводить до збільшення енергетичного споживання мережі у стільки рази [12]. 

Збільшення швидкості призводить до зменшення кількості електроенергії, яка є необхідна 

для обробки одного біта даних. Так, наприклад, встановлено, що при використанні PM-

16QAM модулятора ефективність використання електроенергії зростає на 41,6% по 

відношенню до PM-QPSK модулятора– див. табл. 2.  
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Таблиця 2 

Результати моделювання – енергетичне споживання модуляторів 

 

Проте необхідно дослідити чи виграш енергоефективності перекриє втрати за рахунок 

зменшення часу життя і надійності роботи таких модуляторів.  

 

3. Вплив параметру енергоефективності на надійність і час життя мережевих 

модуляторів 

Аналіз параметру надійності для досліджуваних структур модулятора 

Для оцінки часу життя мережевих пристроїв логічно було б оцінити параметр надійності 

таких структур модуляторів. Математичне визначення параметру надійності (ймовірності 

відмови пристрою) для OOK модулятора (див. рис.1) визначається за формулою 2: 

)()()()( tPtPtPtP generEOCprocБР      (2) 

 

де PБР(t) – ймовірність відмови модулятора, Pproc(t) – ймовірність відмови контролера 

(процесора) модулятора, PEOC(t) – ймовірність відмови ЕОК, Pgener(t) – ймовірність відмови 

керуючого генератора напруги.  

Для PM-QPSK модулятора (див. рис.2) ймовірність відмови визначається за формулою 3: 

)()))())()(((

))()())()()()(((()()(

34_344_43_3

12_122_21_1

tPPtPPtPPtP

tPtPtPtPtPtPtPtP

Полgenergenergener

genergenergenerprocБР
  (3) 

 

де Pproc(t) – ймовірність відмови роботи контролера (процесора) модулятора, Pproc(t) – 

ймовірність відмови роботи поляризатора, Pj(t) – ймовірність відмови відповідних ЕОК (див. 

рис. 2) j=1,2,3…, Pgener_i(t) – ймовірність відмови керуючого генератора напруги.  

Для PM–16QAM модулятора ймовірність безвідмовної роботи визначається за 

формулою 4: 

)()))())()((())(

))()((())())(

)((())())()(((()()(

78_788_87_756_56

6_65_534_344_43_

312_122_21_1

tPPtPPtPPtPPtP

PtPPtPPtPPtPP

tPPtPPtPPtPtPtP

Полgenergenergenergener

genergenergenergenergener

genergenergenerprocБР

 (4) 

 

При використанні OOK і PM-QPSK модуляторів не відбувається зростання параметру 

активності компонентів процесора оскільки вони працюють із однаковими вихідними 

швидкостями передачі (встановлено в попередньому моделюванні при оцінці параметру 

енергоефективності). Тобто, можна вважати, що ймовірність відмови контролера для цих 

модуляторів не змінюється Pproc_OOK(t)= Pproc_PM-QPSK(t).  

Ймовірності надійної роботи EOK для цих двох досліджуваних модуляторів є різними. 

Це визначається швидкістю передачі даних для кожної із комірок. При PM-QPSK модуляції 

Елементи 

модулятора 
OOK (100 Гбіт/с) 

PM-QPSK 

(100 Гбіт/с) 

PM–16QAM, 

(400 Гбіт/с) 

Pproc(v) 25.2 Вт 25.2 Вт 85.1 Вт 

PgenV(v) 12.8 Вт 77.3 Вт 154.5 Вт 

Pcool(v) 30.2 Вт 82.0 Вт 191.6 Вт 

Ptotal(v) 68.5 Вт 184.5 Вт 431.1 Вт 

Параметр 

енергоефективності 

0,685 нВт/біт 1,845 нВт/біт 1,078 нВт/біт 
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ЕОК працюють із швидкостями 25 і 50 Гбіт/с, а при OOK модуляції – 100 Гбіт/с. Швидкість 

передачі визначає тривалість прикладання високовольтної напруги для модуляції “1” чи “0”. 

Можна припустити, що збільшення частоти прикладання електричного поля (збільшення 

швидкості передачі даних) до ЕОК призведе до зменшення його нагрівання і до збільшення 

часу його експлуатації. При менших швидкостях передачі (меншій частоті прикладання 

електрооптичного поля) досягається збільшення нагрівання ЕОК, оскільки для модуляції 

одного біта даних затрачається більше часу, що дає змогу більше нагріти ЕОК. Тобто можна 

припустити, що Pj_PM-16QAM(t)>Pj_PM-QPSK(t). Однак враховуючи той факт, що кристал ніобат 

літію (ЕОК), який сьогодні є популярним рішенням для ЕОК [13-14], характеризується 

малим коефіцієнтом теплової провідності ϗ=5,6 Вт/м*К (при 300 К) [15] зміна частоти 

прикладання електричного поля не суттєво вплине на час надійної експлуатації пристрою. 

Тому вважаємо, що Pj_PM-16QAM(t)= Pj_PM-QPSK(t).  

При збільшені швидкості передачі даних відбувається збільшення перемикань 

керуючого генератора напруги ЕОК. Генератор має також власний час життя і скінченну 

кількість перемикань. Це в свою чергу призводить до зменшення надійності пристрою і 

відповідно до зниження ймовірності надійної його роботи Pgener_i(t). Як уже зазначалося, в 

PM-QPSK модуляторі ЕОК комірки працюють із швидкостями 25 і 50 Гбіт/с. Тому в PM-

QPSK модуляторі генератори напруги характеризуються кращою надійністю по відношенню 

до OOK модулятора, оскільки в OOK, в даному випадку, ЕОК працює із швидкістю 

100 Гбіт/с.  

Розглянемо надійність PM-16QAM модулятора. Як і в попередньому випадку 

припускаємо, що надійність ЕОК не змінюється при зміні швидкості передачі, оскільки тут 

комірки працюють із швидкостями порядку 50 і 100 Гбіт/с. Для даного модулятора 

відбувається збільшення енергетичного споживання контролера (процесора) майже в 3,4 рази 

по відношенню до OOK і PM-QPSK модуляторів. Це пояснюється збільшення параметру 

активності елементів процесора за рахунок переходу від 100 до 400 Гбіт/с. Це в свою чергу 

призведе до збільшення нагрівання процесора і зменшення часу роботи такого пристрою. 

При підвищенні температури процесора на 10 градусів вище допустимого робочого рівня 

його термін роботи зменшується в два рази, а його продуктивність зменшується майже на 

1,5% [16]. Для забезпечення надійної роботи і підтримки відповідного часу життя пристрою 

PM-16QAM модулятора вимагається використання процесорів із високою тактовою 

частотою і надійною системою охолодження, оскільки вони працюють із сумарним потоком 

даних порядку 400 Гбіт/с.  

Виходячи із вище описаного, при переході до більш швидкісних систем передачі і, 

наприклад, використання PM-16QAM модуляторів слід звернути увагу на надійність роботи 

керуючих генераторів напруги, оскільки вони будуть найбільш ненадійними компонентами 

модулятора.  

Оцінка параметру часу життя досліджуваних модуляторів 

Встановлено (див. пункт оцінка параметру енергоефективності для досліджуваних 

архітектур електрооптичних модуляторів), що використання PM-16QAM модулятора 

дозволяє отримати зменшення витрат електроенергії при обробці одного біта даних майже на 

42% по відношенню до PM-QPSK модулятора. Слід оцінити чи даний виграш з точки зору 

енергоефективності покриє втрати з точки зору часу життя пристрою. Для оцінки даного 

критерію використано наступний математичний апарат [17]: 

6
( )

10

eq kWh

eq kWh ers m eq

k P C

FR
k P C MTTR P C C

      (5) 
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де k – відсоток зменшення параметру енергоспоживання пристрою, Peq – енергетичне 

споживання пристрою в активному режимі, CkWh – вартість електроенергії $/кВт, FR – 

представляє відношення кількості виходу із ладу пристрою за 10
9
 годин роботи пристрою, 

MTTR – час необхідний для відновлення роботи пристрою, Pers – кількість працівників, яка є 

необхідна для відновлення роботи пристрою, Сm – часова ставка працівника – в $/год, Ceq – 

ціна заміненого елемента.  

 

Таблиця 3 

Вхідні дані для розрахунку допустимого зменшення часу життя пристрою 

Параметр Значення Параметр Значення 

k. % 42 MTTR, год 2 

Peq, Вт 431 Per, осіб 1 

CkWh, $/кВт 0.039 Сm, $ 10 

FR 34400 Ceq, $ 100 

 

Перш за все необхідно визначити параметр FR для PM-16QAM модулятора. 

Відштовхуємось від ймовірного значення кількості поломок 100 гігабітної лінійної карти за 

10
9
 годин роботи, яке становить 8600 [17]. Як встановлено вище (див. Аналіз параметру 

надійності для досліджуваних структур модулятора) найбільш ненадійним елементом 

модуляторів є керуючий генератор напруги. При переході від PM-QPSK до PM-16QAM 

вихідні потоки ЕОК зростають від від 25 до 50 Гбіт/с і від 50 до 100 Гбіт/с відповідно. Якщо 

кількість перемикань генератора, яку він здійснює за час t становить D, то при збільшенні 

швидкості в два рази він здійсне D перемикань за час t/2. Тому можна припустити, що 

збільшення швидкостей роботи ЕОК в два рази призведе до збільшення ймовірності відмови 

керуючого генератора напруги в стільки ж разів (2*Pgener_j(t)).  

Використовуючи виведені співвідношення (див. формула 4) оцінюємо вплив вище 

описаного переходу швидкостей ЕОК на надійність PM-16QAM модулятора вцілому. 

Вважаємо, що ймовірність відмови роботи ЕОК і керуючих генераторів які працюють із 

однаковими швидкостями є рівною -  P1(t) = P2(t) =….= Pj(t), P12(t) = P34(t)=…. =Pij(t), 

Pgener_1(t)= Pgener_2(t)=… = Pgener_i(t), Pgener_12(t)= Pgener_34(t)=…= Pgener_ij(t). Відповідно 

математична формула визначення відмови PM-QPSK модулятора визначається за спрощеною 

формулою: 

)()()()()()(4 12_121_11 tPtPtPtPtPtPP полgenergenerprocБР    (6) 

 

Відповідно при переході від PM-QPSK до PM-16QAM модулятора і відповідно 

зменшенні ймовірності надійної роботи керуючого генератора напруги (2*Pgener_j(t)) 

ймовірність відмови PM-16QAM модулятора становить: 

)()()()()()(16 12_121_12 tPtPtPtPtPtPP полgenergenerprocБР    (7) 

 

Можна вважати, що перехід до 400 Гбіт/с знизить надійність модулятора в 4 рази за 

рахунок керуючих генераторів напруги. Відповідно для такого модулятора приймаємо 

параметр FR400 рівний 4*FR100=4*8600=34400. На основі даного параметру визначаємо на 

скільки можливо зменшити час життя модулятора, щоб виграш отриманий за рахунок 

енергоефективності покрив ці втрати. Для обчислення використовуємо формулу (5) і вхідні 

дані для неї (див. табл. 3). Отримано, що допустиме зменшення часу життя пристрою за 

рахунок переходу від 100 до 400 Гбіт/с (перехід від використання PM-QPSK до PM-16QAM 

типів модуляторів) становить 63,1%.  
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4. Вплив типу модуляції на енергоефективність телекомунікаційних мереж 

Відомо, що збільшення швидкості передачі призводить до зменшення довжини 

регенераційної ділянки за рахунок впливу дисперсій та цілої низки нелінійних ефектів. 

Збільшення швидкості передачі даних за рахунок використання вищих типів модуляції також 

призводить до зменшення довжини регенераційної ділянки [2]. Так наприклад для PM-QPSK 

модуляції дальність передачі без використання регенераторів становить 3000 км, а для PM-

32QAM модуляції становить 350 км. Це призводить до частішого використання як оптичних 

підсилювачів так і 3R регенераторів, що в свою чергу призводить до зменшення надійності 

оптичного лінійного тракту, а також підвищення його енергетичного споживання. Тому є 

доцільність здійснити оцінку параметру енергоефективності для телекомунікаційних систем 

передачі при різних порядках модуляції.  

В роботі [6] запропоновано наростити ємність оптичного волокна шляхом збільшення 

кількості несучих довжин хвиль. Це досягається шляхом об’єднання С і L діапазону 

оптичного волокна, а також зменшенням міжканального інтервалу між оптичними несучими 

до 33 ГГц. Це дозволяє отримати 250 хвиль по 100 Гбіт/с кожна (з використанням PM-QPSK 

модуляції) і, відповідно, 25 Тбіт/с пропускної здатності оптичного тракту. Тому є доцільність 

здійснити оцінку як капітальних так і експлуатаційних витрат (параметр енергоефективності) 

при використанні вище запропонованого рішення і PM-32QAM модуляції яка може 

забезпечити пропускну здатність оптичного лінійного тракту 24 Тбіт/с.  

 

 
Рис. 3. Досліджувана структура телекомунікаційної системи передачі 

 

Досліджувана структура телекомунікаційної системи передачі представлена на рис. 3. 

Для підвищення точності визначення параметру енергоефективності система побудована на 

основі реального обладнання. Cisco CRS 16-Slot Single-Shelf System виконує функції 

маршрутизатора транспортної мережі, а також формує (приймає) транспортні модулі 

технології OTN. Cisco ONS 15454 Multiservice Transport Platform забезпечує необхідний тип 

модуляції оптичної несучої, дальність передачі без регенерації 3000 км при швидкості 

100 Гбіт/с, а також здійснює спектральне ущільнення каналів. Детальне визначення 

параметру енергоефективності для кожного із елементів системи представлено в роботі [13] 

(табл. 4).  

Математичний апарат для визначення параметру енергоефективності для заданої 

системи визначаємо за формулою 8: 

RRampoptampoptDWDMlinkIPFtotal PNNPNPkPkNP 33..2,1 )(2   (8) 

 

де NF – необхідна кількість кінцевого обладнання (Cisco CRS 16-Slot Single-Shelf System та 

Cisco ONS 15454 Multiservice Transport Platform) для забезпечення необхідної пропускної 

здатності F; k1, k2 – коефіцієнти використання продуктивності системи кожного із обладнання 

(в даному випадку k1=1, k2=0,666 – див. обладнання Cisco); РIP, link, РDWDM  - енергетичне 
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споживання обладнання, яке працює на мережевому, канальному і DWDM рівні; Nopt.amp. – 

кількість оптичних підсилювачів, яка визначається довжиною регенераційної ділянки L1 – 

див. рис. 4; Popt.amp. – енергетичне споживання оптичних підсилювачів; N3R – кількість 

електричних регенераторів, яка визначається дальністю телекомунікаційних систем передачі 

L2 – див. рис. 4; Nλ – кількість електричних регенераторів, яка визначається кількістю довжин 

хвиль в оптичному лінійному тракті; Р3R – енергетичне споживання електричних 

регенераторів.  

 

Таблиця 4 

Енергетичне споживання елементів досліджуваної телекомунікаційної системи передачі 

Обладнання/елементи Енергетичне споживання, Вт 

Enhanced Chassis Cisco CRS 16-Slot 18 000 [18] 

4-Port 100GE LAN/OTN interface module Cisco CRS 16-

Slot 

120 [19] 

Cisco ONS 15454 Multiservice Transport Platform (з 

використанням 100Gbps Coherent DWDM Trunk Card) 

1500 [20] 

AVARA EDFA  20 [21] 

3R (на основі transponder Cisco ONS 15454) 120 [22] 

 

На основі досліджуваної структури телекомунікаційної системи передачі (див. рис. 3), її 

елементів (див. табл. 4), математичного апарату (див. формула 8) різних порядків модуляції 

(PM-QPSK та PM-32QAM) та запропонованого методу перегрупування оптичних каналів з 

міжканальною відстанню 33 ГГц проведено визначення і оцінку параметру 

енергоефективності.  

 

Таблиця 5 

Результати обчислення 

Тип модуляції 

(міжканальний 

інтервал) 

К-сть 

хвиль 

Довжина 

тракту, 

км 

L1, 

км 

L2, 

км 

Ptotal, 

кВт 

F 

Тбіт/с 

Параметр 

енергоефективності 

нВт/біт 

PM-QPSK 

(50 ГГц) 
64 

9500 100 

3000 55,20 6,4 8,62 

PM-32QAM 

(50 ГГц ) 
64 350 276,21 25,6 10,79 

PM-QPSK 

(33 ГГц) 
250 3000 238,17 25,0 9,30 

 

Як зазначено вище, при переходу до вищих порядків модуляцій довжина дальності 

безрегенераційної передачі зменшується [2]. Це впливає на збільшення енергетичного 

споживання оптичного лінійного тракту за рахунок використання більшої кількості 3R 

регенераторів. Кількість хвиль в оптичному волокні також визначає кількість цих пристроїв 

Nλ (в залежності від конфігурації пристрою – кількості вхідних/вихідних портів). Смуги 

роботи EDFA підсилювача, який підсилює в цілому діапазоні (С і L діапазоні), є достатньо в 

одному підсилювальному пункті. Відповідно при переході від PM-QPSK до PM-32QAM 

модуляції відбувається зростання параметру енергоспоживання на 25,2% за рахунок 

зменшення дальності безрегенераційної передачі і відповідно збільшенням енергетичного 

споживання оптичного лінійного тракту.  
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Запропонований перехід до міжканального інтервалу 33 ГГц при використанні PM-QPSK 

модуляції дозволяє отримати пропускну здатність F 25,0 Тбіт/с так як і у випадку 

використання PM-32QAM модуляції із 50 ГГц міжканальним інтервалом. Ущільнення 

DWDM сітки хоч і збільшує енергетичне споживання DWDM обладнання і 3R регенераторів 

(за рахунок збільшення кількості хвиль) зменшення параметру енергоспоживання 

відбувається майже на 14% по відношенню до систем з PM-32QAM модуляцією. 

Запропоноване рішення володіє кращою надійністю, оскільки зменшується в 2,4 рази 

кількість 3R регенераторів. Крім того, при виходу із ладу одного оптичного порта 

відбудуться в чотири рази менші втрати в об’ємі інформації ніж при використанні PM-

32QAM модуляції (швидкість несучої в першому випадку 100 Гбіт/с, а в другому 400 Гбіт/с). 

Збільшення надійності запропонованого рішення відбувається за рахунок збільшення 

кількості альтернативних шляхів і зменшення кількості обладнання.  

 

5. Фотонно-кристалічні волокна (ФКВ) – як засіб економії енергоресурсів і 

підвищення надійності телекомунікаційних систем 

Відомо, що при переході до вищих порядків модуляцій – збільшенні числа символів – 

відстань між ними в евклідовому просторі швидко зменшується. Крім того зменшується 

кількість оптичної потужності що припадає на один біт даних. Це збільшує чутливість до 

шумів і відповідно, як уже неодноразово зазначалось, до зменшення довжини 

безрегенераційної передачі. З іншої сторони збільшити кількість оптичної енергії яка 

припадає на один біт можна за рахунок збільшення загальної оптичної потужності яка 

вводиться в волокно. Проте таке рішення призводить до цілої низки нелінійних ефектів при 

переході порогового рівня 20 дБп [23]. На сьогоднішній день площа перерізу світлового 

потоку становить 72 мкм
2
. Проте необхідна щільність світлового потоку росте і 72 мкм

2
 вже 

є недостатньо. Проте збільшення допустимої потужності яке вводиться в волокно можна за 

рахунок збільшення розміру сердечника волокна, що з іншої сторони є неприпустимо 

оскільки це призведе до невиконання умови одномодовості. На сьогоднішній день рішенням 

цієї проблеми є використання фотонних заборонених зон (ФЗЗ), що накладають умови 

заборони поширення світлових мод в певному діапазоні. Відомо дві технології забезпечення 

одномодовості з використанням ФЗЗ – це брегівське волокно і фотонно-кристалічне волокно. 

Детальне опис даних технологій представлено в роботі [24-25].  

 

 
Рис. 4 Різні типи ФКВ: (a) Одномодовое порожнинне волокно  

(b) Багатомодовое волокно (c) Активне волокно створюється  

(d) Порожнисте волокно з фотонним кристалом із забороненою зоною 

(е) Бреггівське волокно 

 

Волокна Брегга, яке має порожнистий сердечник, оточений оболонкою, утвореної 

чергуються кільцями з низьким і високим показниками заломлення. У всіх типах світловодів 

може змінюватись цілий ряд параметрів, таких як форма мікроотворів, схема локалізації 

мікроотворів, кількість сердечників, кількість дефектів, що утворюють сердечник. При зміні 

хоча б одного з геометричних параметрів структурної оболонки волокна спектр 

випромінювання трансформується. Кількість мод, що поширюються в ФКВ визначається 

тільки величиною відношення діаметру d повітряних каналів до відстані між їх осями Λ. При 

цьому для випадку d/Λ ≤ 0,2 ФКВ є одномодовими у всьому спектральному діапазоні, тоді в 
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серцевині поширюються тільки моди нижчого порядку, а всі вищі моди йдуть в оболонку і 

загасають. Наявність порожнин в оболонці дозволяє більш ніж на порядок збільшити 

різницю показників заломлення серцевини і оболонки порівняно зі стандартним волокном.  

Однаково змінюючи всі геометричні розміри структури ФКВ, можна створювати діаметр 

серцевини, що багаторазово перевищує або, навпаки, зменшеним порівняно з діаметром 

сердечника стандартного одномодового волокна, при цьому буде зберігатися одномодовий 

режим поширення світла. Великий розмір сердечника дозволяє знизити вплив нелінійних 

ефектів на форму поширюються по волокну імпульсів світла. 

Власне першим застосуванням нових типів волокон стало їх використання для 

стикування із потужними лазерами. Проте найбільшого використання вони набули при 

створенні високоефективних шнурів комутації лазерного, оптичного підсилювального 

обладнання і компенсаторів дисперсії.  

Не менш важливого застосування ФКВ набули в оптичних підсилювачах EDFA, де вони 

використовуються в якості відрізка волокна, легованим ербієм [7]. На сьогоднішній день 

провідні компанії по виготовленню EDFA підсилювачів такі як Agiltron Inc, Alfa Photonic 

SAS, Fiberinthebox, Finisar, AVARA Technologies, Fiber Store забезпечують підсилення 

оптичних несучих в 23 до 35 дБп. ФКВ леговані ербієм дозволили отримати підсилення 

оптичних несучих до 54,8 дБ [8] при d/Λ=0,33 причому зберегти режим одномодовості і 

зберегти лінійний режим роботи для вхідного сигналу. Відповідно це дозволить зменшити 

кількість оптичних підсилювачів на ділянці оптичного тракту за рахунок більшої довжини 

підсилювальної ділянки. Відповідно є доцільність оцінити параметр енергоефективності 

оптичного лінійного тракту при підсиленні оптичних несучих на 54,8 і 35 дБп при PM-QPSK 

модуляції (оцінка даного параметру для значення 35 дБп проведена в попередньому розділі 

Вплив типу модуляції на енергоефективність телекомунікаційних мереж).  

 

Таблиця 6 

Результати обчислення 

Тип 

підсилю-

вача 

Тип 

модуляції 

Кількість 

хвиль 

Довжина 

тракту, 

км 

L1, 

км 

L2, 

км 

POLT, 

кВт 

F 

Тбіт/с 

Параметр 

енерго-

ефективності 

OLT нВт/біт 

Типовий 

EDFA PM-QPSK 

(50 ГГц) 

64 

9500 

100 

3000 

13,36 

6,4 

2.09 

EDFA із 

ФКВ 
64 156,5 12,68 1.98 

EDFA із 

ФКВ 

PM-QPSK 

(33 ГГц) 
250 156,5 47,32 25 1,89 

 

При використанні ФКВ у EDFA підсилювачах вдасця зменшити енергетичне споживання 

оптичного лінійного тракту на 5,2% по відношенню звичайних EDFA підсилювачів. 

Надійність тракту, виходячи із теорії надійності систем, покращиться в 1,58 рази (за рахунок 

зменшення кількості EDFA підсилювачів). При використані телекомунікаційної системи 

передачі із міжканальним інтервалом 33 ГГц вдасця досягнути зменшення енергетичного 

споживання оптичного тракту з використанням ФКВ EDFA на 9,5% по відношенню до 

звичайних підсилювачів.  

 

6. Структура телекомунікаційної системи передачі для швидкості 25 Тбіт/с 

Запропонована структура системи (див. рис. 5) не суттєво відрізняється від попередньої 

досліджуваної на рис. 3. Перш за все пропонується використовувати DWDM 250-ти канальну 

сітку для забезпечення пропускної здатності тракту 25 Тбіт/с. Швидкість передачі кожної 
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несучої становить 100 Гбіт/с які формуються шляхом використання PM-QPSK модуляції. 

Оскільки ФКВ характеризуються великою ефективною площею їх пропонується 

використовувати для стикування потужних лазерів. Для зменшення енергетичного 

споживання такої системи і підвищення її надійності пропонується використовувати EDFA 

підсилювачі DCM компенсатори дисперсії на основі ФКВ. 

 

 
Рис. 5. Запропонована структура телекомунікаційної системи передачі 

 

Висновки 

В роботі здійснено дослідження телекомунікаційних систем передачі які забезпечують 

швидкість до 25 Тбіт/с. Оцінка здійснено з точки зору параметрів енергоефективності, часу 

життя і надійності роботи. Для варіанту збільшення пропускної здатності систем шляхом 

переходу до вищих порядків модуляцій визначено і оцінено параметр енергоефективності. 

Перехід від PM-QPSK до PM-16QAM модуляторів дозволив отримати зменшення кількості 

електроенергії на обробку одного біта даних на 42%. Проте ймовірність відмови PM-16QAM 

модулятора є в чотири рази вищою по відношенню до PM-QPSK модулятора. Оскільки 

параметр надійності є важливіший по відношенню до параметру енергоефективності PM-

QPSK модулятор є кращим рішенням для телекомунікаційних систем передачі.  

Оцінено два способи нарощення пропускної здатності 25 Тбіт/с оптичної лінії з 

використання PM-32QAM модуляції і ущільненням DWDM сітки до 33 ГГц. Ущільнення 

DWDM сітки по відношенню до використання систем передачі із PM-32QAM модуляцією 

дозволяє отримати зменшення енергетичного споживання системи на 14% і збільшити її 

надійність шляхом створення великої кількості оптичних каналів (альтернативних шляхів) і 

меншим навантаженням на кожен із них.  

Для зменшення енергетичного споживання оптичного лінійного тракту і підвищення 

його надійності запропоновано використання EDFA підсилювачів на базі ФКВ. 

Запропоноване рішення з використанням ущільнення DWDM сітки дозволило зменшити 

енергетичне споживання тракту на 9,5% відношенню до тракту із звичайними EDFA. Це 

вдалось досягнути за рахунок збільшення доступного підсилення EDFA ФКВ підсилювачів 

на 57%. Надійність роботи оптичного тракту при використанні ущільненої DWDM сітки з 

EDFA ФКВ підсилювачами збільшилась майже в 1,6 рази. 

Запропоновано архітектуру телекомунікаційної системи передачі на базі ущільненої 

DWDM сітки і використання ФКВ для систем передачі із швидкістю 25 Тбіт/с. Вкотре 

доведено, що перехід до вищих порядків модуляції не є виходом для збільшення пропускної 

здатності оптичних трактів. Використання PM-QPSK модуляції поки що залишається 

кращим рішенням для телекомунікаційних систем передачі.  
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УДК 681.142.2 
 

Бондаренко В.Є.,  д.т.н.  

 

ТАБЛИЧНО-МЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ДЛЯ СИСТЕМ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 
Bondarenko V.E. Table-network model of representation of knowledge for decision-making 

systems. The article contains an analysis of decision-making problems. It is described the principle of 

construction of decision support systems on the basis of decision tables. The standard feature of a 

decision table narrows it possibilities, so the proposed expansion of a decision table, which allows to link 

conditions of a decision table with the help of conjunction "or". 

In addition, the paper described the formalization of decision tables thanks to this it is possible to 

work out a formalized method of forming of decision tables networks.  

Based on the developed modification of the decision tables it was built the software system for 

decision support. This system is implemented in C++. 

In order to study the work of the decision support system, carried out an analysis of work of the 

decision-making system on the example of decision-making in the field of student’s knowledge testing. 

 

Keywords: decision tables, decision making, decision support systems. 

 

 

Бондаренко В.Є. Таблично-мережева модель представлення знань для систем 

прийняття рішень. Робота містить аналіз проблем пов’язаних з прийняттям рішень. Розглянуто 

принцип роботи систем підтримки прийняття рішень на основі таблиць рішень. Стандартна 

трактовка таблиці рішень звужує її можливості, тому у роботі пропонується розширення таблиці 

рішень, яке дозволяє зв’язувати підмножини її умов сполучником «АБО». 

Крім того, в роботі проведена формалізація представлення таблиць рішень, яка дає 

можливість формалізованим методом формувати мережі таблиць рішень. З метою дослідження 

роботи системи, проведено аналіз роботи системи підтримки прийняття рішень на прикладі 

прийняття рішень у сфері тестування знань студентів. 

 

Ключові слова: таблиці рішень, прийняття рішень, системи підтримки прийняття рішень. 

 

 

Бондаренко В.Е. Таблично-сетевая модель представления знаний для систем принятия 

решений. Работа содержит анализ проблем, связанных с принятием решений. Рассмотрен 

принцип работы систем поддержки принятия решений на основе таблиц решений. Стандартная 

трактовка таблицы решений сужает ее возможности, поэтому в работе предлагается расширение 

таблицы решений, которое позволяет связывать подмножества ее условий союзом «ИЛИ». 

Кроме того, в работе проведена формализация представления таблиц решений, которая дает 

возможность формализованным методом формировать сети таблиц решений. С целью 

исследования работы системы, проведен анализ работы системы поддержки принятия решений на 

примере принятия решений в сфере тестирования знаний студентов. 

 

Ключевые слова: таблицы решений, принятия решений, системы поддержки принятия 

решений. 

 

Вступ 

Одним з напрямків розвитку інформаційних технологій є розробка систем підтримки 

прийняття рішень, метою яких є допомога суспільству в процесі вирішення складних задач, 

що пов’язані з різними сферами його діяльності. Тому наукові роботи, що виконуються у 

цьому напрямку є надзвичайно актуальні. 

Розробка систем підтримки прийняття рішень має базуватися на методах, за допомогою 

яких буде проводитися оцінювання необхідних об’єктів. Одним з популярних методів є 

метод заснований на використанні таблиць рішень, який надзвичайно часто 

використовується для розробки систем підтримки прийняття рішень. 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №2(42) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 27 

Вперше мова програмування, заснована на таблицях рішень, була запропонована в 1964 

році Л. А. Ломбарді [1]. Подальший розвиток використання таблиць рішень представлено у 

роботах [2, 3]. Таблиця рішень є моделлю процесу прийняття рішення і являє собою засіб 

компактного опису логічних правил, що використовуються для визначення дій, які потрібно 

виконати відповідно до умов та порядку вирішення даної задачі.  

Таблиці рішень полегшують взаєморозуміння між фахівцями, оскільки проблема, 

описана з їх допомогою, як правило, не вимагає пояснень; вона формулюється в доступному 

для сприйняття вигляді і зрозуміла всім.  

Трактовка таблиці рішень, запропонована в [1 - 3] звужує її можливості, тому у роботі 

пропонується розширення таблиці рішень, яке дозволяє зв’язувати деякі підмножини 

множини її умов сполучником «АБО». 

Виходячи з вищевикладеного, метою роботи є модифікація таблиць рішень, яка 

додатково дозволяє зв’язувати їх умови сполучником «АБО», а також розвинути теоретичні 

положення, які дають можливість формувати мережі таблиць рішень і виконувати операції 

над ними. 

 

Таблиці рішень і їх модифікація 

Таблиця рішень являє собою засіб компактного опису логічних правил, що 

використовуються для визначення дій, які потрібно виконати відповідно до умов та порядку 

вирішення даної задачі. 

Стандартна таблиця рішень має вигляд, представлений на рис. 1. 

 

                                          Умови                   Булеві вектори 

Умова 1 Так Ні Так Ні 

Умова 2 Ні Так Ні Так 

.  .  . . . .    

Умова n Так Б Ні Так 

Дія  1 *  *  

Дія  2 *   * 

.  .  .   * * 

Дія  m  * *  

                               Дії                     Вектори-покажчики 

 

Рис. 1. Загальній вигляд таблиці рішень 

 

У лівій верхній чверті такої таблиці містяться умови, істинність яких порівнюється з 

істинністю кожного з булевих векторів, що знаходяться в правій  верхній чверті таблиці. 

Елементи булевого вектора можуть мати три значення – «Так», «Ні», «Байдуже». Якщо 

істинність якого-небудь булевого вектора збігається з істинністю набору умов, то 

виконуються ті дії, що знаходяться в лівій нижній чверті таблиці, на які вказує символом "*" 

вектор-покажчик з правої нижньої чверті  таблиці, що знаходиться під булевим вектором, з 

яким збігається істинність умов. Дії, що знаходяться в лівій нижній чверті таблиці можуть 

мати складний характер і включати в себе експертні системи, оптимізаційні задачі, методи 

моделювання і інше. 
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У роботі пропонується розширення таблиці рішень, яке дозволяє зв’язувати умови 

деяких підмножин множини умов сполучником «АБО». 

У випадку такої модифікації, таблиця рішень буде мати вигляд представлений на рис. 2. 

Як видно з таблиці рішень (рис. 2), підмножини множини умов, які складаються з умов  

2, 3, 4, а також умов 6, 7, що знаходяться у одній клітині, пов’язуються сполучником «АБО». 

Коли хоча б одна з підмножини умов істинна, то вся підмножина вважається істинною. 

Підмножина умов буде не істинною, якщо всі умови набору не істинні. 

Слід зазначити, що елементи булевого вектора можуть бути, в залежності від потреб, 

нечіткими, багатозначними і мати інші особливості, що необхідні для опису системи. Так 

значення істинності можуть бути з певною мірою довіри, яка являє собою число з інтервалу 

[0,1], де 0 – повна недовіра, 1 – повна довіра. 

 

Умова 1 Так Ні Так Ні 

Умова 2 

Умова 3 

Умова 4 

 

Ні 
Так Ні Так 

Умова 5 Так    

Умова 6 

Умова 7 
Так    

.  .  . . . .    

Умова n Так Б Ні Так 

Дія  1 *  *  

Дія  2 *   * 

.  .  .   * * 

Дія  m  * *  

 

Рис. 2. Загальній вигляд модифікованої таблиці рішень 

 

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, розширену таблицю рішень Т можна 

представити як набір 

T=<A, B, P, V, φ:І( (A))P, S⊂P×V, F:S (B)>  , 

 

де A - множина умов, B - множина дій, P – множина булевих векторів, V – множина векторів-

покажчиків, φ: І( (A))P – сур’єктивне відображення істинності множини всіх підмножин 

(A) множини умов A, тобто І( (A)) на множину булевих векторів P,  S⊂P×V - множина 

пов’язаних пар булевих векторів і векторів-покажчиків, F:S (B) – ін’єктивне 

відображення множини пов’язаних пар «булевий вектор – вектор-покажчик» у множину всіх 

підмножин множини дій В.  

Модифікація таблиць рішень запропонована у роботі полягає в тому, що множина умов 

A може мати підмножини U⊂A, у яких умови з’єднані, сполучниками «АБО», і відносно яких 

можна дати відповідь «Так»(true), якщо хоча б одна умова з цієї підмножини істина, 

«Ні»(false), коли ні одна з умов підмножини не істина, «Байдуже» (indifferent), якщо 

істинність ні одної з умов підмножини не має значення. Тобто, мають місце співвідношення:  

(uU⊂A)I(u)=trueI(U⊂A)=true; 
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(uU⊂A)I(u)=false(indifferent)I(U⊂A)= false(indifferent). 

 

Для представлення знань з метою прийняття рішень, зручно користуватися мережами 

таблиць рішень. Мережу таблиць рішень М визначимо так:  

M=<{T},{B(T)} ,ψ:{T}×  (B(T))  (T) >  , 

 

де  {T} - множина таблиць рішень, {B(T)} - множина дій таблиці рішень Т, ψ:{T}× (B(T))   

(T) – сур’єктивне відображення всіх пар «таблиця – підмножина дій» на підмножину 

таблиць, до розгляду яких необхідно перейти з даної таблиці. 

Розглянемо деякі корисні операції з мережею таблиць рішень. Перша з таких операцій – 

включення нової таблиці до мережі М.  

Нехай необхідно включити таблицю Tj  в мережу М  таким чином, щоб таблиця Tj 

викликалась дією таблиці Tk . Тоді потрібно включити у множину таблиць мережі M таблицю 

Tj , тобто виконати операцію {T } = {T }{Tj}, а також додати до множини дій таблиці Tk  дію, 

яка зумовлює перехід до таблиці Tj , тобто виконати операцію B(Tk)=B(Tk) {goto Tj}.  

Нехай необхідно вилучити з мережі М таблицю Tj  , яка викликалась дією таблиці Tk. 

Тоді потрібно вилучити з множини таблиць мережі M таблицю Tj , тобто виконати операцію 

{T} = {T} \{Tj}, а також вилучити з множини дій таблиці Tk дію, яка зумовлює перехід до 

таблиці Tj , тобто виконати операцію B(Tk)=B(Tk) \{goto Tj}. 

Для прикладу, розглянемо задачу прийняття рішень щодо завдань тестування. Нехай є 

прості завдання B, D, E і завдання підвищеної складності A, C. Нехай екзаменатор, який 

конструює тест використовує таку логіку. Якщо студент не виконав прості завдання В і Е, то 

давати йому завданні D і тим більше завдання A,C не варто. Студенту можна виставляти 

оцінку «не задовільно» (2) і припиняти тестування. Якщо студент виконав завдання В або Е, 

то йому можна дати для виконання завдання D. У разі виконання завдання В студент 

отримує завдання D і його не виконує, то студент отримає оцінку «не задовільно» (2) і 

тестування припиняється. У разі невиконання завдання В і виконання завдання Е студент 

отримує завдання D, виконавши яке студент отримує оцінку «задовільно» (3),  а не 

виконавши –  «незадовільно» (2) і подальше тестування припиняється. Якщо студент 

виконав завдання В, D, E, то він отримає завдання А, у разі невиконання якого студент 

отримує оцінку «добре» (4) і тестування припиняється. Якщо студент виконав завдання В, D, 

Е, А, то він отримує завдання С, у разі виконання якого отримується оцінка «відмінно» (5), а 

у разі невиконання -  оцінку «добре» (4) і тестування припиняється.  

Схематичне зображення такої мережі представлено на рис. 3. Як видно з рис. 3, таблиці 

рішень мережі мають такі елементи: умови щодо виконання завдань B, D, E, A, C; дії – 

оцінки тестування (2,3,4,5); дія переходу до роботи з іншою таблицею goto <ім’я таблиці>, 

булеві вектори, які визначають виконання завдання. 

       На основі запропонованої модифікації методу таблиць рішень, розроблена система 

підтримки прийняття рішень в середовищі програмування С++ Builder.  

 

Висновки 

1. У роботі розроблений метод прийняття рішень на основі виконаної в роботі 

модифікації таблиць рішень. Ця модифікація полягає у можливості включення у таблицю 

рішень складних умов пов’язаних сполучником «АБО».  

2. Запропонована формалізація мережі таблиць рішень, а також введені операції на 

мережі таблиць рішень: 

А) включення нової таблиці рішень в мережу; 

Б) вилучення таблиць рішень з мережі. 
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Рис. 3. Приклад мережі таблиць рішень 

 
3. На основі запропонованої модифікації методу таблиць рішень, розроблена система 

підтримки прийняття рішень в середовищі програмування С++ Builder.  

4. Проведено експериментальне використання розробленої системи, щодо оцінки знань 

студентів, яке показало, що розроблену систему можна рекомендувати для підтримки 

прийняття рішень в області навчання, однак вона є більше універсальним засобом і може 

успішно використовуватися для прийняття рішень і в інших сферах людської діяльності. 
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ОГЛЯД СІМЕЙСТВ КІЛЬЦЕВИХ КОДІВ 

 
Sayko V.H., Dikarev O.V., Hryshchenko L.M, Kravchenko V.I. Families overview for the ring 

codes. The paper is shown that any ring code can be converted to the initial parental code on the basis of 

which a family of descendants liked to it, possessing all the properties of conventional ring codes is 

obtained. All of them have the same distribution of the individual characters, but different initial vector 

length in the origin vector. The results of paper show that vectors of the shift indexes for descendants are 

differed by the number of elements with value equal to twice multitude of the units in the origin vector. 

The paper is given method of calculating such elements. It is shown that families with specific properties 

can be created besides the usual families. These families, in particular, are obtained on the basis of chain 

codes. Two types of families of this type are shown: with constant and variable number of components. 

The paper is shown that the families obtained from the ring codes with special properties, are easier to 

implement, but have features that need to be taken into account when the vectors of the shift indexes are 

analyzed and their specifies are obtained. The results of paper show that descendants of any family can be 

identified quickly and easily as well as detected channel errors in them. 

Keywords: family of ring codes, identifier, code word, vector of the shift indexes. 

 

Сайко В.Г., Дікарєв О.В., Грищенко Л.М., Кравченко В.І. Огляд сімейств кільцевих 

кодів. У роботі зазначено, що будь-який кільцевий код можна перетворити в початковий 

материнський код, завдяки якому утворюється сімейство нащадків, подібних до материнського 

коду. Перевагою сімейства кільцевих кодів є можливість легкого та простого здійснення 

ідентифікації його членів та виявлення в них канальних помилок. Показано, що сімейства, 

отримані на основі кільцевих кодів з загальними властивостями є простішими в реалізації, але 

мають особливості, які потрібно враховувати під час аналізу векторів показників зсуву для 

побудови специфікаторів нащадків сімейства кільцевих кодів. 

Ключові слова: сімейство кільцевих кодів, ідентифікатор, кодове слово, вектор показників 

зсуву. 

 

Сайко В.Г., Дикарев А.В., Грищенко Л.Н., Кравченко В.И. Обзор семейств кольцевых 

кодов. В работе показано, что любой кольцевой код можно преобразовать в начальный 

родительский код, на основании которого получается семейство подобных ему потомков. 

Преимуществом семейства является возможность осуществления легкой и простой 

идентификации его членов и выявления в них канальных ошибок. Показано, что семейства, 

полученные на основании кольцевых кодов со специфическими свойствами проще в реализации, 

но имеют особенности, которые требуется учитывать при анализе векторов показателей сдвигов 

потомков семейства и получения их спецификаторов. 

Ключевые слова: семейство кольцевых кодов, идентификатор, кодовое слово, вектор 

показателей сдвига. 

 

Вступ 

Кільцеві коди відносяться до класу циклічних кодів, які є завадостійкими лінійними 

кодами і широко застосовуються для кодування інформації [1]. Кодові послідовності 

циклічних кодів утворюються шляхом зсуву їх елементів на один розряд праворуч або 

ліворуч. Назва циклічного коду походить від його основної, властивості, яка полягає в тому, 

що циклічний зсув елементів дозволеної кодової комбінації утворює також дозволену кодову 

комбінацію, що належить цьому ж циклічному коду. Інша властивість циклічного коду 

полягає в тому, що при підсумовуванні за модулем два (mod2) двох дозволених кодових 

комбінацій також утворюється дозволена кодова комбінація. Кільцеві коди, крім 

властивостей, притаманних циклічним кодам, характеризуються додатковими 

властивостями, а саме: 

- кільцевий код завжди являє собою квадратну матрицю, кількість рядків якої 
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відповідає кількості елементів кодової послідовності; 

- кожний кільцевий код характеризується вектором показників зсуву, який дістаємо за 

допомогою одного з двійкових перетворень XOR, OR, AND (із запереченням Not або без 

нього) початкової послідовності (першого рядка)кільцевого коду і решти його рядків. 

За структурою розподілу одиничних символів, розміщених в кодовій 

послідовності,кільцеві коди розділяються на сімейства. За структурою побудови кодових 

послідовностей кільцеві коди розділяються на звичайні та особливі. 

Останнім часом в ряду робіт [2-5] авторами були отриманні нові властивості 

кільцевих кодів, але для подальшого їх практичного застосування в сучасних 

широкосмугових бездротових мережах необхідно дослідити особливості сімейств, 

отриманих на основі кільцевих кодів із загальними властивостями, для побудови 

інноваційних специфікаторів нащадків сімейства кільцевих кодів, що і є метою даної статті. 

 

1. Основні властивості звичайних кільцевих кодів 

Кільцеві коди, визначення яких наведено в [2], будуються за принципом блокових 

циклічних кодів [1]. Звичайним неспотвореним кільцевим кодом (ЗКК) є квадратна матриця 

розміром N*N двійкових елементів, кожен рядок якої є двійковою послідовністю довжиною 

N символів, m з яких є одиничними символами, а решта N- m – нульовими. Кожен 

подальший рядок повторює попередній з одночасним кільцевим зсувом символів на один 

розряд праворуч або ліворуч. Перший рядок матриці кільцевого коду є її початковим 

вектором або початковою послідовністю. Кожен з N рядків кільцевого коду може слугувати 

кодовим словом при передачі дискретної інформації. Основним показником будь-якого 

кільцевого коду є його вектор показників зсуву (ВПЗ) [3]. Вектори показників зсуву, що 

властиві тільки для звичайних кільцевих кодів, мають такі основні ознаки: 

- елементи вектора показників зсуву праворуч та ліворуч від центу розміщуються 

симетрично; 

 - для елементів, місцезнаходження яких в ВПЗ збігається, значення, отримане в 

результаті виконання логічної операції OR, дорівнює сумі значень, отриманих в результаті 

виконання логічних операцій XOR та AND; 

- значення векторів показників зсуву кільцевого коду може бути отримано як в 

результаті здійснення операцій над рядками, так і в результаті здійснення операцій над 

стовпцями матриці ЗКК; 

- сума елементів ВПЗ для всіх кільцевих кодів з однаковою кількістю одиничних 

символів m є незмінною. 

- вектори показників зсуву для початкових векторів кодових послідовностей, що мають 

віддзеркалений (повернений на 180 градусів) розподіл одиничних та нульових символів, 

залишаються незмінними;  

- структура XOR-вектора показників зсуву залишається незмінною, якщо значення 

символів матриці ЗКК змінюються на протилежні. AND і OR- вектори показників зсуву такої 

властивості не мають. 

Існують й інші особливі властивості звичайних кільцевих кодів, які описано в [4, 5]. 

Головним недоліком звичайних кільцевих кодів є невелика придатність їх ВПЗ для 

ідентифікації їх окремих рядків. Для цього найбільш придатними є спеціальні кільцеві коди з 

попереднім спотворенням. 

 

2. Визначення сімейства кільцевих кодів 

Сімейством кільцевих кодів є сукупність, що складається з основного материнського коду і 

невизначеної кількості утворених від нього нащадків. 

Головний материнський кільцевий код та всі його нащадки мають однаковий дельта-

фактор D, але різну довжину подібних між собою векторів показників зсуву. Якщо в 
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кільцевому коді початковий вектор має довжину N двійкових символів, m з яких є одиничними, 

а решта N-m - нульовими, то дельта-фактор D являє собою різницю між N і найбільшою 

відстанню між двома одиничними символами в V [1,2]. Початковий вектор материнського 

кільцевого коду будується таким чином: 

1) вибирається дельта-фактор обраного сімейства кільцевих кодів.  

2) до крайнього символу початкового вектора додаються нульові символи в кількості, 

необхідній для створення материнського коду сімейства. 

Сімейство кільцевих кодів має такі особливості: 

- будь-який кільцевий код можна використати в якості родоначальника нового сімейства 

кільцевих кодів; 

- материнським кодом сімейства може бути кільцевий код, у якого після перехідного етапу 

утворення вектор показників зсуву набуває свого стаціонарного стану. Перехідний етап 

утворення векторів показників зсуву (ВПЗ) звичайних кільцевих кодів (ЗКК) полягає в 

наступному. 

Спочатку будується ВПЗ для кільцевого коду, початковим вектором якого є дельта-фактор 

цього коду. Цей стан ВПЗ назвемо початковим станом. Далі, за допомогою покрокового 

нарощування довжини дельта-фактора на один нульовий символ, кожного разу знаходимо 

черговий ВПЗ і порівнюємо його з двома попередніми, і якщо ліва або права половина двох 

сусідніх ВПЗ відрізняється лише одним елементом з десятковим значенням, що дорівнює 2*m 

(для XOR- кільцевих кодів), то перший кільцевий код з мінімальною довжиною N початкового 

вектора, що має цю властивість, і буде вважатись материнським кодом нового сімейства. 

Вектори показників зсуву нащадків сімейства є подібними та фрактальними і 

відрізняються між собою лише числом елементів з десятковим значенням 2*m усередині, 

починаючи від центру ВПЗ. 

Таким чином, сімейством кільцевих кодів є така їх сукупність, яка має материнський код і 

невизначене число нащадків або членів сімейства. 

 

3. Властивості сімейств кільцевих кодів 

З метою демонстрації основних властивостей і особливостей сімейств кільцевих кодів 

розглянемо їх представників з найбільш характерними ознаками. Так, в таблиці 1 наведено 

характеристики сімейства кільцевих кодів з параметрами D=5, m=3,L=7, де D- розмір 

дельта-фактора, m-кратність одиничних символів в початкових векторах всіх кільцевих кодів 

сімейства, L- базова довжина материнського кільцевого коду. 

 

Таблиця 1 

Характеристики кільцевих кодів з параметрами D=5, m=3,L=7 

Довжина 

коду N 

Кількість 

одиничних 

символів m 

Структура кільцевого коду 
Структура вектора 

показників зсуву ПВЗ 

Сума 

значень 

елементів 

ВПЗ 

7 3 С=[1 1 0 0 1 0 0] ВПЗ=[462264] 24 

9 3 С=[1 1 0 0 0 1 0 0 0] ВПЗ=[46622664] 36 

11 3 С=[1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0] ВПЗ=[4666226664] 48 

13 3 С=[1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0] ВПЗ=[466662266664] 60 

 

В результаті аналізу характеристик кільцевих кодів, наведених таблиці 1, можна 

зазначити наступні особливості: 

- дельта-фактор кільцевих кодів має довжину 5 символів, тоді як довжина базового 

материнського кільцевого коду (L=7) є на два символи більшою; 
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- нарощування довжини вектора показників зсуву на два елементи, що дорівнює 2*m=6, 

спостерігаються для членів сімейства через збільшення довжини початкового вектора на два 

символи. Тому нумерація членів сімейства повинна проводитися парами сусідніх нащадків. 

Цю особливість треба враховувати при присвоєнні порядкових номерів членам сімейства 

кільцевих кодів. Нумерація повинна бути парною і перший член пари повинен бути 

непарним, а другий парним, в той час як обидва вони мають однакові вектори показників 

зсуву за значеннями і розташуванням елементів. 

Подібні закономірності спостерігаються і в кільцевих кодах інших сімейств з 

параметрами D=6, m=4, L=8 та D=5, m=4,L=8, характеристики яких наведено в табл. 2 і 3. 

 

Таблиця 2 

Характеристики кільцевих кодів з параметрами D=6, m=4, L=8 

Довжина 

коду N 

Кількість 

одиничних 

символів m 

Структура кільцевого коду 
Структура вектора 

показників зсуву ПВЗ 

Сума 

значень 

елементів 

ВПЗ 

8 4 С=[1 1 1 0 0 1 0 0] ВПЗ=[4644464] 32 

10 4 С=[1 1 1 0 0 0 1 0 0 0] ВПЗ=[468444864] 48 

12 4 С=[1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0] ВПЗ=[46884448864] 64 

14 4 С=[1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0] ВПЗ=[4688844488864] 80 

16 4 С=[1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0] ВПЗ=[468888444888864] 96 

 

Таблиця 3 

Характеристики кільцевих кодів з параметрами D=5, m=4, L=8 

Довжина 

коду N 

Кількість 

одиничних 

символів m 

Структура кільцевого коду 
Структура вектора 

показників зсуву ПВЗ 

Сума 

значень 

елементів 

ВПЗ 

6 4 С=[1 1 0 1 1 0] ВПЗ=[44044] 16 

8 4 С=[1 1 0 0 1 1 0 0] ВПЗ=[4840484] 32 

10 4 С=[1 1 0 0 0 1 1 0 0 0] ВПЗ=[488404884] 48 

12 4 С=[1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0] ВПЗ=[48884048884] 64 

14 4 С=[1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0] ВПЗ=[4888840488884] 80 

 

4. Сімейства особливих кільцевих кодів 

Сімейства особливих кільцевих кодів утворюють кільцеві коди з особливими 

властивостями, зокрема, ланцюжкові (ланцюгові) кільцеві коди [4]. Ці коди відрізняються від 

звичайних кільцевих кодів структурою своєї побудови. Якщо сімейства звичайних кільцевих 

кодів утворюються за допомогою нарощування нульовими символами початкового вектора 

базового материнського кільцевого коду і нащадків (членів) сімейства, що відрізняються між 

собою довжиною початкового вектора, то похідні сімейства ланцюгових кільцевих кодів 

утворюються за допомогою нарощування ланок і відрізняються між собою їх кількістю. Є 

очевидним, що довжина таких кодів може бути значною. Зазначимо, що побудова сімейств 

особливих кільцевих кодів передбачає їх велике розмаїття. Так, на рис. 3 наведено ланковий 

код, що складається з двох ланок виду [1 1 0]. Між ланками розміщуються один, два і три 

нулі. Для утворення материнського кільцевого коду і його нащадків в кінці отриманого 

таким чином дельта-фактора додається різна кількість нулів. Для будь-якого члена сімейства 

таких кільцевих кодів легко заздалегідь розраховується вид вектора показників зсуву. У 

цьому полягає велика перевага таких сімейств. 
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Особливістю сімейства ланцюгових кодів, наведеного на рис. 3 з двобітовою ланкою, є 

циклічна замкнутість за кількістю нулів між двобітовими групами одиниць в початковому 

векторі кожного похідного коду. Кількість нулів в ланці зростає на одиницю і дорівнює 1, 2, 

3, 4 при N=6, 8, 10, 12. До вектору показників зсуву чергової пари нащадків додається пара 

елементів із значенням 2*m=8. 

В табл. 4 наведено характеристики для триланкового коду з масивом в три одиниці в 

кожній ланці і довжиною початкового вектора кільцевого коду N=13, 15, 18, 21. Як видно з 

таблиці, перехідний процес закінчується при N=18 і нарощуванні ВПЗ на величину 

подвоєного числа одиниць 2*m=18 здійснюється після нарощування початкового вектора на 

три нульові символи, що дорівнює числу ланок. Таку особливість необхідно враховувати при 

побудові сімейств кільцевих кодів зі спеціальними властивостями. 

 

Таблиця 4 

Характеристики ланцюгових кільцевих кодів з параметрами D=var, m=var, L=var 

Дов-

жина 

коду 

N 

Кількість 

одиничних 

символів 

m 

Структура кільцевого коду 
Структура вектора 

показників зсуву ПВЗ 

Сума 

значень 

елементів 

ВПЗ 

12 9 С=[1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0] ВПЗ=[66606660666] 54 

15 9 С=[1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0] ВПЗ=[612126066121260612] 108 

18 9 С=[1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0] ВПЗ=[6121812606121812  

606] 

162 

21 9 С=[1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

0 0 0 0] 

ВПЗ=[6121818126061218    

181260] 

216 

 

5. Ідентифікація і виправлення помилок. Будь-який рядок кільцевих кодів сімейства 

можна використати в якості кодового слова. Тому для ідентифікації кодових слів, що входять 

до складу сімейства, необхідно мати: 

- на передавальному і приймальному кінцях системи обміну даними однозначний 

ідентичний словник кодових слів, де кожен код відповідатиме одному з рядків 

материнського кільцевого коду або похідного кільцевого коду сімейства; 

- унікальний індекс сімейства; 

- десяткову нумерацію членів сімейства, що відповідає словнику кодових слів. 

Відправник по кодовому словнику повинен закодувати індекс сімейства, десятковий 

номер члена сімейства і номер рядка кільцевого коду. Якщо обмін даними проводиться в 

межах одного сімейства, то передавати його індекс в кожному кодовому слові не потрібно. 

Залишається ідентифікувати порядковий номер кільцевого коду сімейства і його рядка, 

використовуваного як код інформації. Щоб вектори показників зсуву рядків були різними, 

вони гамуються з вибраною спотворюючою послідовністю. Але як показано в [5] замість цієї 

процедури зручно використовувати початковий вектор кільцевого коду, зсунений на к 

розрядів від початку праворуч або ліворуч, де к- порядковий номер рядка, що постає як 

кодове слово. Зручно замість номера рядка надсилати його специфікатор. Обчислювальний 

пристрій на приймальній стороні по цьому специфікатору знайде відповідне кодове слово-

рядок кільцевого коду, або відновить його за наявності помилок. Для особливих ланцюгових 

кодів можна обмежитися специфікатором не всього кодового слова, а тільки однієї ланки, 

оскільки для інших ланок вони повторюються. Наступна можливість спрощення 

конструювання специфікаторів кільцевих кодів пов'язана з фрактальністю ВПЗ членів 

сімейства. Оскільки їх ядром є єдиний дельта-фактор, що має загальний номер рядків для 

всіх похідних, специфікатори однакових за номером рядків можна залишати однаковими, 

міняючи тільки специфікатори номерів похідних.  



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №2(42) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 36 

Висновки 

Кожен кільцевий код можна перетворити в материнський кільцевий код, на основі якого 

утворюється сімейство подібних до нього похідних кільцевих кодів. 

1. Перевагою сімейства є те, що його члени легко і просто ідентифікувати і виявляти в 

них канальні помилки. 

2. Сімейства, отримані на основі кільцевих кодів з особливими властивостями, є 

простішими в реалізації, але мають особливості, які треба враховувати при створенні 

специфікаторів. 

3. При виборі специфікаторів кодових слів треба враховувати індекс сімейства, 

порядковий номер похідного кільцевого коду і номер рядка. 

4. Якщо обмін даними проводиться в межах одного сімейства, його індекс можна не 

враховувати. 

5. Для сімейства зручно використовувати однакові специфікатори рядків для всіх 

похідних при різних специфікаторах їх порядкових номерів. 

6. При створенні специфікаторів окремих рядків материнського коду сімейства і його 

похідних початковий вектор потребує попереднього спотворення, як і в звичайних кільцевих 

кодах. 
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УДК 004.75 
 

Мухін В.Є., д.т.н.; Ткач М.М., к.т.н.; Корнага Я.І., к.т.н.; 

Мостовий Є.О., аспірант; Герасименко О.Ю., аспірант 

 

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ПІДТРИМКИ 

ЗАХИЩЕНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ В ГЕТЕРОГЕННИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ 

 
Mukhin V.E., Tkach M.M., Kornaga Ya.I., Mostovoy E.O., Gerasimenko O.Yu. Structural 

model of intelligent agent to support the data security in the heterogeneous distributed systems. The 

growing volume of the processed data in the heterogeneous distributed systems causes the need for a 

mechanism to support the security of the data processing. In the paper is described the analysis of the 

intelligent agents using for the data processing and the specifics of the data processing by various criteria. 

There are presented the main types of intelligent agents and they interaction in the context of unification 

with different access models, and the structure of the distributed systems with different access models 

combination in a single system with appropriate levels of access. This structure allows for user to process 

data from heterogeneous distributed systems. There is suggested the structural model of the intellectual 

security agent, which supports the constant control over the data access in the heterogeneous distributed 

information systems. The experimental researches to determine errors of I and II types is performed, and 

the researches proved that an increase in the number of requests leads to decrease the errors percentages. 

Keywords: heterogeneous distributed systems, secure data processing, intelligent agent 

 

Мухін В.Є., Ткач М.М., Корнага Я.І., Мостовий Є.О., Герасименко О.Ю. Структурна 

модель інтелектуального агента для підтримки захищеної обробки даних в гетерогенних 

розподілених системах. В статті проведено аналіз можливості застосування інтелектуальних 

агентів до обробки даних та визначено особливості обробки даних за різними критеріями. 

Запропоновано структуру об’єднання розподілених систем з різними моделями доступу в єдину 

систему. Розроблено структурну модель інтелектуального агента захисту для постійного контролю 

дій суб’єктів в гетерогенних розподілених інформаційних системах. Проведено експериментальні 

дослідження, щодо визначення помилок І та ІІ роду, які довели, що при збільшенні кількості 

звернень до даних процент помилок зменшується. 

Ключові слова: гетерогенні розподілені системи, захищена обробка даних, інтелектуальний 

агент 

 

Мухин В.Е., Ткач М.М., Корнага Я.И., Мостовой Е.А., Герасименко О.Ю. Структурная 

модель интеллектуального агента для поддержки защищенной обработки данных в 

гетерогенных распределенных системах. В статье проведен анализ возможности применения 

интеллектуальных агентов для обработки данных и определены особенности обработки данных по 

различным критериям. Предложена структура объединения распределенных систем с различными 

моделями доступа в единую систему. Разработана структурная модель интеллектуального агента 

защиты для постоянного контроля действий субъектов в гетерогенных распределенных 

информационных системах. Проведены экспериментальные исследования для определения 

ошибок I и II рода, которые доказали, что при увеличении количества обращений к данным 

процент ошибок уменьшается. 

Ключевые слова: гетерогенные распределенные системы, защищенная обработка данных, 

интеллектуальный агент 

 

Вступ 

В зв’язку з стрімким розвитком інформаційних та мережевих технологій постійно 

зростає необхідність в збільшенні обчислювальних потужностей. Однією з можливостей 

досягнення цієї мети є використання розподілених систем (РС) обробки даних. В 

розподілених системах визначається набір незалежних комп’ютерів, що представляється 

кінцевому користувачеві єдиною системою, тому випливають два основні моменти: першим 

аспектом такої системи є те, що всі машини автономні, а другим – розподілена система 

приховує складність та гетерогенну природу апаратного забезпечення, на базі якого вона 

побудована. Незважаючи на всі переваги таких систем, питання збереження та цілісності 

даних все одно залишається відкритим [1-3]. Так як дані розподіляються між машинами в 
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мережі існує потреба в збереженні контролю доступу та обмеження виконання операцій над 

ними [2-4].  

В статті необхідно розробити нові підходи виявлення вторгнень до гетерогенних 

розподілених систем, які б дозволили ефективніше виявляти загрози несанкціонованого 

доступу та самостійно навчатись на основі виявлених атак. 

 

1. Аналіз застосування інтелектуальних агентів в розподілених системах обробки 

даних 

Розподілені системи створюються для вирішення конкретного типу задач. В зв’язку з 

великою кількістю вимог до функціональності існує багато різновидів таких систем. На 

сьогоднішній день можна виділити наступні класифікації РС [4-8]: 

1. За способом адміністрування та розміром: 

a. Кластер - відносно невелика кількість комп’ютерів (десятки), об’єднаних в 

локальну мережу. 

b. Розподілена система корпоративного рівня – сотні ОЕМ, при роботі яких 

необхідно встановлювати правила сумісного використання ресурсів. Як правило для 

таких систем можна стандартні підходи адміністрування для організації роботи 

ресурсів та користувачів. 

c. Grid система – велика кількість комп’ютерів об’єднаних глобальною мережею. 

2. За типом задач, під вирішення яких РС створені: 

a. Обчислювальні системи (Computional Grid) – системи, в яких основним 

обчислювальним ресурсом є потужність процесора. 

b. Інформаційні системи (Data Grid) – тип систем, в яких основним ресурсом є 

об’єм пам’яті. Такі системи, як правило, використовуються для збереження масивів 

даних. 

В роботі розглянуто об’єднання розподілених інформаційних систем з різними моделями 

доступу (RBAC, MAC, DAC) [5-10], як показано на рис. 1. Кооперацію цих систем можна 

умовно розділити на дві фази:  

1. Визначення та представлення локальних даних кожної з систем для передачі на 

глобальний рівень використовуючи формальне визначення елементів для отримання 

локальної схеми. 

2. Декомпозиція локальної схеми на глобальному рівні і призначення кожному з 

елементів конкретного агента захисту. 

Локальний рівень надає опис локальних даних на глобальний рівень, використовуючи 

відповідні описові елементи, що містять локальну схему даних та власне локальні дані. На 

локальному рівні формується множина, яка складається з семантичних описових елементів 

та їх структур захисту для кожної розподіленої системи.  

На наступному рівні описаного процесу об’єднання локальних джерел даних формується 

уніфікована множина, що складається з семантичних описових елементів та структур 

захисту. На даному рівні визначаються суб’єкти (активні сутності в системі) та об’єкти (дані 

в системі). Суб’єкти можуть визначати користувачів та процеси, які мають доступ до даних в 

системі. Інформація (дані в системі) визначає системні об’єкти, дії на яких можуть бути 

представлені як найбільш популярні операції(читання, запис, модифікація, видалення). 

Відповідно, можна виділити три основних набори елементів, які описують правила контролю 

доступом – суб’єкти, об’єкти та операції над даними. 

Рівень інтелектуальних агентів включає в себе агентів, а також їхні об’єднання в доменах 

захищеності на глобальному рівні. Ці агенти призначені для різних типів задач – агенти 

управління, агенти захисту, семантичні, комунікаційні та організаційні агенти [7-13]. 

Основною складовою рівня аутентифікації є інтерфейс користувача для авторизації.  
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Рис. 1. Структура об’єднання гетерогенних розподілених інформаційних систем з 

різними рівнями доступу 

 

Підхід з використанням інтелектуальних агентів в контексті захисту об’єднання 

розподілених систем можна розглядати таким чином, що агенти можуть бути використані: 

1. Для підтримки політик безпеки визначених в об’єднання розподілених систем; 

2. Для забезпечення захищеності даних чи для вирішення проблем зв’язаних з доступом 

користувачів в реальному часі. 

Для визначення правил в системі для надання користувачам доступу до запитуваних 

даних чи їх частини. 

Розподілені системи також можуть базуватись на комунікації між агентами та 

комунікації зовнішніх користувачів з агентами. Системи можуть взаємодіяти за допомогою 
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інтелектуальних агентів, які обмінюються інформацією, займаються пошуком та 

дослідженням даних в системі. Можливо визначити деякі типи агентів в контексті задачі 

забезпечення захищеності об’єднання інформаційних систем [9-15]: 

 Агенти пошуку – займаються пошуком необхідної інформації в середовищі одних 

агентів для потреб інших. 

 Агенти-дослідники – аналізують інформаційне середовище кожного з агентів для 

побудови структури даних мультиагентного середовища; 

 Агенти обміну даними – несуть відповідальність за обмін інформацією між агентами в 

мультиагентному середовищі;  

 Комунікаційні агенти – керують комунікацією на рівні локальних систем; 

 Агенти захисту – керують доменами глобальної захищеності. 

 Організаційні агенти – керують відношеннями між елементами між агентами в 

мультиагентному середовищі. 

 

2. Модель інтелектуального агента захисту  
Структура інтелектуального агента захисту показана на рис. 2. В його склад входить 

кілька модулів, які здійснюють обмін даними між собою. На початкових етапах роботи 

агента, його склад входить достатній набір даних, який дає змогу йому функціонувати та 

приймати рішення. 

 

 
 

Рис. 2. Структурна модель інтелектуального агента захисту 

 

Розглянемо склад інтелектуального агента захисту детальніше: 

Модуль аутентифікації обробляє інформацію отриману з системи аутентифікації, 

перевіряє наявність користувача в системі та коректність отриманих даних при авторизації. 

У випадку коректної аутентифікації передає повідомлення модулю доступу. Також модуль 

здійснює комунікацію з модулем розвитку по передачі даних аутентифікації визначеного 

користувача. Він обмінюється інформацією з модулем прогнозування для передбачення 

потенційних загроз та модулем моніторингу для збереження інформації про події 

аутентифікації. 

До складу модуля доступу входить база даних яка, зберігає права користувачів на 

виконання операцій в системі та опис набору даних розподіленої системи по відношенню до 
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яких ці права можуть бути застосовані. Також в даному модулі здійснюється управління 

наданням прав на роботу з даними в певній розподіленій системі для кожного конкретного 

користувача. 

Модуль моніторингу здійснює збір та обробку інформації про роботу користувача в 

системі. До його складу входить механізм запису інформації про події в розподілених 

системах, що зв’язані з робою користувача. Дана інформації записується в спеціально 

виділену БД, в якій визначено кілька видів таблиць для зберігання різних типів даних, що 

надходять з моніторингу. 

До складу модуля підготовки даних входить механізм обробки подій в системі, їх 

фільтрація та передача агенту прогнозування. Наступною функцією даного модуля є 

розширення бази знань інтелектуального агента за рахунок збереження помилок та спроб 

несанкціонованого доступу до даних для кожного конкретного користувача. 

Модуль прогнозування подій відповідає за обробку отриманих даних від модулів 

аутентифікації, доступу та підготовки для виявлення потенційних загроз та атак в системі. 

Також здійснює передачу інформації агенту доступу про можливості спроб 

несанкціонованого доступу до визначеного набору даних. 

Модуль управління агентом надає інтерфейси зовнішньої взаємодії з даним агентом. 

Регулює взаємодію модулів в агенті а також зберігає інформацію про стан кожного з них. 

Комунікаційний модуль регулює взаємодію з агентами в мультиагентному середовищі. 

Дана структурна модель інтелектуального агента дозволить забезпечити постійний 

контроль за діями суб’єктів, які хочуть отримати доступ до даних в гетерогенних 

розподілених інформаційних системах, а саме: 

1. Виконання аутентифікації та авторизації; 

2. Операції з даними; 

3. Зміна прав інших користувачів. 

Структурна модель інтелектуального агента захисту дозволяє взаємодіяти з іншими 

типами інтелектуальних агентів: 

- з агентами пошуку для отримання інформації по даних з інших агентів, яка потрібна 

для модуля моніторингу; 

- з агентами-дослідниками для проведення інформаційного аналізу через модуль 

прогнозування подій; 

- з агентами обміну даними для отримання доступу до даних через модуль доступу; 

- з комунікаційними агентами для проведення інформаційного обміну з іншими агентами 

через комунікаційний модуль; 

- з організаційними агентами для обміну інформацією, яка стосується управління через 

модуль управління агентом. 

Ця взаємодія дозволяє підвищити швидкість прийняття рішень інтелектуальним агентом 

захисту та підвищити ступінь координації між різними агентами, які застосовуються при 

доступі до розподілених систем. 

 

3. Перевірка коректності роботи інтелектуального агента 

Для аналізу коректності роботи агента захисту проведено експеримент щодо визначення 

помилок І та ІІ роду для різної кількості спроб доступу до даних та аутентифікації. 

Помилкою І роду вважається неправильне трактування загрози як нормальної дії, а 

помилкою ІІ роду – неправильне трактування звичайної події як загрози. 

Експеримент проводився на чотирьох персональних комп’ютерах (процесор 2х2.4 ГГц, 

ОП 4 Гб, жорсткий диск 500 Гб) на яких встановлено різні операційні системи (Linux, 

Windows XP, Windows 10). Програма по визначенню помилок І та ІІ роду була написана на 

Visual studio 2015 C# з використанням бази даних MS SQL. 

З результатів експерименту, які зображені на рис. 3 видно, що при збільшенні спроб 

авторизації та доступу до даних помилки І та ІІ роду зменшуються. 

 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №2(42) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 42 

 
 

Рис. 3. Обробка подій роботи з даними та авторизації 

 

Висновок 
В даній статті проведено аналіз основних типів існуючих розподілених систем, 

визначено загальні особливості та надано загальну класифікацію за різними критеріями. 

Запропоновано структуру об’єднання розподілених систем з різними моделями доступу. 

Визначено можливості використання інтелектуальних агентів в розподілених системах. 

Розглянуто основні типи інтелектуальних агентів та способи їх взаємодії в контексті 

об’єднання систем з різними моделями доступу. Запропоновано структурну модель 

інтелектуального агента захисту, його основні модулі та взаємозв’язки між ними. Проведено 

експериментальні дослідження, які довели, що при збільшені спроб авторизації та доступу до 

даних зменшується процент помилок І та ІІ роду. 
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Манько О.О., д.т.н.; Марков С.Ю., к.т.н.; Меліщук І.С., к.ф-м.н. 

 

ОБРОБКА ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ 
 

Man’ko O.O., Markov S.E., Melishuk I.S. Processing optical signals and the efficiency of 

communication systems. The development of optical communication systems occurred both through 

revolution (single-mode fiber, optical amplifiers, wavelength division multiplexing system, new 

modulation formats) and evolution. An important role in optical systems has an optical signal processing 

(modulation, coding, multiplexing). The criteria for assessing the degree of development of fiber-optic 

communication system is its performance. At each step of the revolutionary development of optical 

communication systems performance increases dramatically. It is shown that the current productivity 

growth peaked (100G transfer rates, the spectral density of about 2 (bits/s)/Hz). For systems with the new 

modulation format with increasing spectral efficiency performance decreases, so it can be argued that the 

development of fiber-optic transmission systems there is a shift from the revolutionary stage of 

development to evolutionary. The next likely step of a revolutionary development possible will use 

multicore optical fibers. 

Keywords: fiber optic system transmission, performance of optical transmission system, spectral 

efficiency of optical transmission system, modulation, coding, multiplexing. 

 

Манько О.О., Марков С.Ю., Меліщук І.С. Обробка оптичних сигналів та ефективність 

систем зв'язку. Розвиток оптичних систем зв'язку відбувався як революційним шляхом 

(одномодові волокна, оптичні підсилювачі, системи спектрального ущільнення, нові формати 

модуляції), так і еволюційним. Важливу роль у оптичних системах має обробка оптичного сигналу 

(модуляція, кодування, мультиплексування). Критерієм оцінки ступеня розвитку волоконно-

оптичної системи зв'язку є її продуктивність. В роботі показано, що в даний час зростання 

продуктивності досягло свого максимуму (швидкість передачі 100G, спектральна щільність 

близько 2 (біт/c)/Гц). Для систем з новими форматами модуляції з ростом спектральної 

ефективності продуктивність зменшується, таким чином можна стверджувати, що в розвитку 

волоконно-оптичних систем передачі спостерігається перехід від революційного етапу розвитку 

до еволюційного. 

Ключові слова: волоконно-оптична система передачі, продуктивність оптичної системи 

передачі, спектральна ефективність оптичної системи передачі, модуляція, кодування, 

мультиплексування. 

 

Манько А.А., Марков С.Е., Меліщук И.С. Обработка оптических сигналов и 

еффективность систем связи. Развитие оптических систем связи происходило как 

революционным путем (одномодовые волокна, оптические усилители, системы спектрального 

уплотнения, новые форматы модуляции), так и эволюционным. Важную роль в оптических 

системах имеет обработка оптического сигнала (модуляция, кодирование, мультиплексирование). 

Критерием оценки степени развития волоконно-оптической системы связи является ее 

производительность. В работе показано, что в настоящее время рост производительности достиг 

своего максимума (скорость передачи 100G, спектральная плотность около 2 (бит/c)/Гц). Для 

систем с новыми форматами модуляции с ростом спектральной эффективности 

производительность уменьшается, таким образом можно утверждать, что в развитии волоконно-

оптических систем передачи наблюдается переход от революционного этапа развития к 

эволюционному. 

Ключевые слова: волоконно-оптическая система передачи, производительность оптической 

системы передачи, спектральная эффективность оптической системы передачи, модуляция, 

кодирование, мультиплексирование. 

 

Вступ 

Наразі однією з основних задач є обробка, зберігання та передача цифрової інформації. 

Діапазон відстані передачі дуже широкий (на чіпі, платі та шині даних, на Землі та в 

космосі). Кожне з цих застосувань має набір проблем, які можуть бути вирішені з 

використанням різних систем зв'язку. Оптичні технологій зв'язку мають перевагу над іншими 

в бітової швидкості та/або в відстані передачі. Ці переваги пояснюються високими частотами 

оптичних носіїв та дуже малими втратами на оптичних частотах (менше 0,2 дБ/км). Крім 

того, великою перевагою є: відсутність електромагнітних перешкод, продуктивність, 

спектральна ефективність, вартість, простота реалізації. 
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Придатність оптичного зв'язку для різних застосувань може бути проаналізована з 

використанням трьох основних характеристик систем передачі: чутливості транспондерів, 

ємності системи та можливості реалізації транспондера.  

Чутливість транспондера - мінімальна потужність (або мінімальне відношення 

сигнал/шум), що необхідна приймачу для здійснення цифрового зв’язку. У цьому контексті 

"чутливість" включає ефект спотворень сигналу. Ємність системи - обсяг даних, які можна 

передавати через середовище передачі в одиницю часу. При використанні паралельних смуг 

це вимагає високих сукупних потужностей транспондера. Реалізація транспондера (фізичні 

розміри, енергоспоживання, вартість і надійність) часто стає найбільш критичним 

параметром "входження" оптики в простір застосувань.  

Наразі оптичний зв'язок поступово замінює електронні рішення. Розгортання технології 

"волокно до дому" (FTTH) у даний час ведеться в усьому світі, оптика захоплює простір 

доступу, і навіть з'єднання стійки зі стійкою стають оптичними. Оптичні рішення ідуть до 

створення оптичних чіпів та оптичних зв'язків між чіпами [1], тобто до обробки сигналу в 

оптичному діапазоні та створення фотонних систем зв’язку.  

 

1. Обробка оптичних сигналів 

З метою задоволення вимог застосувань на чутливість і потужність в рамках обмежень 

реалізації обираються кращі методи модуляції і мультиплексування на основі фізичних 

величин (параметрів), наведених на рис. 1 [2]. 

Мультиплексування виконується, використовуючи ортогональність в одному або 

більшої кількості фізичних параметрів, показаних на рисунку 1. Якщо енергія сигналів 

витікає в сусідні канали, ортогональність деградує і ідеальне відновлення вже не можливе. 

При хвилевому розділенні каналів це означає появу перехресних завад. В цьому випадку 

можливе використання зміни поляризації сусідніх каналів для відновлення ортогональності 

за параметром поляризації (чергування поляризації). 

При використанні мультиплексування з розділенням за поляризацією, передаються два 

незалежних сигнали обох ортогональних поляризацій. Для відновлення цих поляризаційне 

мультиплексованих бітових потоків використовують або сплітер поляризацій променя, 

напрями поляризації яких постійно утримуються у відповідності з поляризаціями сигналу 

(контроль поляризації), або виявляються дві довільні ортогональні поляризації (розділення 

поляризацій) з використанням когерентного детектування.  

Інший спосіб досягнення ортогональності в частотній області полягає в дозволі 

перекриття спектрів сигналів сусідніх довжин хвиль, але рознос частот має дорівнювати 1/TS, 

де TS - тривалість символу. В цьому випадку приймач може однозначно відфільтрувати 

інформацію, що переносяться кожною під несучою за допомогою спочатку множення 

суперпозиції з синусоїдальною хвилею з частотою потрібної під несучої частоти, а потім 

інтегруючи по тривалості символу. Ця операція ефективно здійснюється в електронній 

області з використанням швидкого перетворення Фур'є. Цей вид мультиплексування відомий 

як ортогональне частотне розділення каналів (OFDM) або когерентний WDM (CoWDM), в 

залежності від того, де виконується операція мультиплексування – в електронної області або 

в оптичної (еквівалентно різниці між OFDM і OTDM в часовій області). Якщо ортогональні 

сигнали не синусоїди, а ортогональні послідовності коротких імпульсів, такій спосіб має 

назву оптичного множинного доступу з кодовим розділенням (CoDMA) [3]. 

Нещодавно одержані результати по застосуванню модового мультиплексування в 

маломодових оптичних волокнах [4]. Таке волокно підтримує малу кількість мод (2-3 моди), 

тому має перевагу в селективності і легкому управлінні модовими спотвореннями. При 

використанні режиму мультиплексування мод і техніки цифрової обробки сигналу 

множинного вводу/виводу, N просторових мод в маломодовому волокні зможуть 

підтримувати в N разів більшу пропускну здатність, ніж в одномодовому. В експериментах 

модове мультиплексування досягається в двухмодовому волокні з різними комбінаціями 
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мод, що підтримуються волокном; наприклад, LP01 і LP11 мод, двох вироджених LP11 мод 

(LP11a + LP11b), і в трехмодовому режимі (моди LP01 + LP11a + LP11b). 

 

 
Рис. 1. Фізичні параметри, які можна використовувати для модуляції й 

мультиплексування в оптичних комунікаціях (OTDM – оптичне мультиплексування із 

часовим розділенням; ETDM – електронне мультиплексування із часовим розділенням; 

OCDMA – оптичний множинний доступу з кодовим розділенням; PPM – імпульсна 

позиційна маніпуляція; PolSK – поляризаційна маніпуляція; FSK – частотна маніпуляція; 

MSK – маніпуляція з мінімальним частотним зсувом; WDM – мультиплексування з 

розділенням за довжиною хвилі; CoWDM – когерентна WDM; OFDM – мультиплексування з 

ортогональним частотним розділенням каналів; PSK – фазова маніпуляція; QPSK – 

квадратурна фазова маніпуляція; QAM – квадратурна амплітудна модуляція; Ex – 

напруженість електричного поля оптичної хвилі (х-поляризація)) 

 

Нарешті, можна використовувати просторове мультиплексування в явній формі, 

передаючі різні сигнали паралельним оптичними хвилеводами. Використання паралельних 

хвилеводів є привабливим при реалізації просторово обмежених систем (з'єднання стійки зі 

стійкою і коротше). Інший вид просторового мультиплексування – використання багато 

серцевинних оптичних волокон. У волокнах з хвильовим та модовим мультиплексуванням 

виникає проблема обмеження потужності, пов'язана з нелінійними спотвореннями сигналу. 

Для подолання цього обмеження, проводяться дослідження і розробки багато серцевинних 

волокон (БСВ) [5]. Для таких волокон перехресні перешкоди є одним з найбільш важливих 

параметрів, і їх придушення має вирішальне значення для передачі сигналів. Показано, що 

низькі втрати і низькі перехресні перешкоди, необхідні для ліній дальньої передачі, можуть 

бути досягнуті в зварних БСВ. 

Модуляція означає метод, яким цифрова інформація відображається оптичним носієм, і 

включає кодування для запобігання помилок, що можуть з’являтися при передачі, або для 

корекції помилок, що виникли при передачі. 

Некодована ("вкл/викл") маніпуляція (ООК) використовувалась в оптичному зв'язку 

протягом десятиліть, завдяки прості апаратної реалізації та інтеграції. Для застосувань, де 

домінує чутливість, двійкова фазова маніпуляція інтенсивно вивчалась, і встановила кілька 

рекордів чутливості [6]. Подальше підвищення чутливості може бути отримане за рахунок 
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смуги модуляції, або М-ічної ортогональної модуляції (кодування). 

Ортогональні формати модуляції використовують М>2 ортогональних вимірів сигналів, 

таких як М часових інтервалів, що не перекриваються на тривалості символу (імпульсна 

модуляція положення, PPM) або M ортогональних частот (М-позиційна частотна 

маніпуляція, FSK). У PPM оптичний імпульс передається в одному з М слотів на символ. 

Позиція зайнятого слоту позначає бітову комбінацію, що транспортується символом. Обидві 

модуляції PPM і FSK розширяють смугу пропускання сигналу в M/log2M разів у порівнянні з 

ООК.  

Для корекції помилок кодування (попереджуюча корекція помилок, FEC) надлишковість 

вводиться в передавачі і використовується для корекції помилок в приймачі [7]. Типові FEC 

для наземних волоконно-оптичних систем сьогодні працюють на швидкості до 40 Гбіт/с з 7% 

надлишковістю і здатні виправити BER каналу з 2*10
-3

 до 10
-16

, що дає поліпшення 

чутливості на 9 дБ за рахунок надлишковості. Ці чутливості, досягнуті використанням FEC 

за невеликого розширення смуги пропускання в порівнянні з ортогональною модуляцією, 

реалізуються за рахунок збільшення складності FEC обробки. Завдяки поєднанню модуляції 

та кодування, чутливість 1 фотон/біт була зареєстрована за допомогою PPM [8]. 

Системи з обмеженою пропускною здатністю використовують формати модуляції, які 

уникають збільшення смуги модуляції для забезпечення щільної упаковки WDM каналів [9]. 

При цьому досягається висока спектральна ефективність (спектральна ефективність SE – 

швидкість передачі даних поділена на спектральний діапазон, що використовується). Вузькі 

спектри модуляції досягаються за допомогою декількох рівнів реальної і уявної частин (або 

амплітуди і фази) комплексного оптичного сигналу, як показано на трьох прикладах на рис. 

1. Крім того, використовується FEC для поліпшення чутливості.  

Рис. 2 показує компроміс між чутливістю і спектральною ефективністю для лінійного 

каналу з адитивним білим гаусівським шумом (AWGN).  

 

 
Рис. 2. Компроміс між спектральною ефективністю і чутливістю форматів модуляції, 

обмежених AWGN. Формати модуляції (яскраві – теоретичні межі; бліді – експеримент) 

наведені для 7% надлишковості коду методом FEC для коефіцієнту помилок 2*10
-3

 

(квадрати – PPM; трикутники – PSK; кола – QAM; ромби – OOK) 
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Кінцева межа задається законом Шеннона, якій визначає фізичну межу пропускної 

здатності каналу зв’язку: 

 

C = B log2 (1+S/N), 

 

де C – пропускна здатність каналу, біт/с, B – смуга пропускання каналу, Гц, S/N – 

відношення сигнал/шум. 

Нижня частина рисунку належить до систем з обмеженою чутливістю, верхня - до 

систем з обмеженою пропускною здатністю. Теоретично досяжні чутливості для чотирьох 

видів модуляції (ООК, PSK, QAM, PPM) також показані за умови 7% надлишковості FEC. 

Очевидно, що труднощі апаратної реалізації заважають реалізувати формати в їх 

теоретичних межах, як з точки зору чутливості, так і спектральної ефективності. 

 

2. Еволюція оптичних систем передачі та їх ефективність 

Розвиток оптичних технологій показує високе зростання швидкості передачі. Наразі 

досягнуто швидкості 800 Гбіт/с на 400 км і навіть 1 Тбіт/с на 320 км [10]. Але швидкість 

передачі лише один з чинників, що характеризує систему передачі. З технічної точки зору 

задача системи зв’язку полягає в тому, щоб передати максимальний потік даних на 

максимальну відстань з мінімальним використанням спектрального ресурсу. Виходячи з 

цього в якості базового критерію оцінки ступеню розвитку волоконно-оптичної системи 

зв’язку можна застосовувати продуктивність системи, яка дорівнює добутку SE×L, де SE – 

спектральна ефективність, L – дальність передачі. 

Спектральна ефективність обладнання звичайно відома, або може бути обчислена. 

Основна складність полягає в обчисленні дальності передачі, яку може забезпечити система 

зв’язку. Під дальністю передачі в магістральних системах розуміється дальність передачі в 

багато пролітної лінії на каскаді підсилювачів без регенерації сигналу. Рис. 3, а проказує 

зростання продуктивності систем передачі, яке досягнуто за останні 40 років [11], але 

спектральна ефективність обмежує подальше зростання (рис. 3, б) [10]. 

Ербієвий волоконний підсилювач (EDFA) дозволив збільшити дальність передачі, що 

значне підняло продуктивність. Поєднання EDFA з WDM системами ще більш підняло 

продуктивність оскільки підсилювач одночасно підсилює багато WDM каналів. Це 

збільшило пропускну здатність волоконно-оптичних систем зв’язку в області спектра на три 

порядки порівняно з одно канальними системами (рис. 3, а). За останні 10 років зростання 

продуктивності оптичних систем передачі забезпечувалося використанням спектральне 

ефективних форматів модуляції. 

Подальший розвиток волоконно-оптичних систем зв’язку найбільш ймовірне буде 

спиратися на використання більш складних форматів модуляції (DP-16QAM, DP-64QAM та 

інші) [12]. Ці формати дозволяють значно підвищити спектральну ефективність. Однак 

ускладнення модуляції неминуче веде до зменшення дальності передачі. При цьому 

продуктивність падає, що видно з рис. 3, б. 

Таким чином, можна припустити, що в розвитку обладнання волоконно-оптичних систем 

зв’язку створився перехід від революційного до еволюційного розвитку, межею якого стало 

досягнення граничних значень продуктивності в системах 100G. 

Наразі окрім максимально можливої ємності системи експерти враховують ще два 

чинники: спрощення управління оптичними мережами та інвестиційні та експлуатаційні 

витрати на всю систему. Взагалі вибір знаходиться між трьома точками: висока швидкість 

передачі, малі загальні витрати і простота управління мережею. Метою розробок є 

використання спектральної ефективності систем передачі до границь їх фізичних обмежень. 

Волокно з декількома серцевинами одна з таких важливих інновацій, яка може підвищити 

ємність передачі в декілька разів. 
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Зростання продуктивності оптичних систем передачі

Наступний революційний метод
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Рис. 3. Продуктивність та спектральна ефективність оптичних систем передачі: а) 

зростання продуктивності систем передачі завдяки революційним технологіям; б) 

взаємозв’язок продуктивності існуючих комерційних та лабораторних систем зв’язку та їх 

спектральної ефективності 

 

Висновки  

Потужності WDM систем для звичайних волокон наближаються до своїх принципових 

обмежень. Методи модуляції і мультиплексування є основними елементами дизайну систем з 

обмеженими чутливістю та пропускною здатністю завдяки принципової перевазі оптичних 

технологій у пропускній здатності. Спектральне ефективна модуляція є ключовим напрямом 

досліджень для систем з обмеженою пропускною здатністю, однак підвищення спектральної 

ефективності обмежує продуктивність систем передачі. Це показує, що наразі йде час 

еволюційного розвитку оптичного зв’язку в очікуванні майбутнього революційного стрибка, 

можливо пов’язаного з багато серцевинними оптичними волокнами.  
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УДК 303.22 
 

Веретюк С.М., магістр; Пілінський В.В., к.т.н. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 
Veretyuk S.М., Pilinsky V.V. Determination of the priority directions for digital economy’s 

development in Ukraine. On the base of the methodology DESI (Digital Economy and Society Index) a 

structure of digital economy was formulated. The qualitative and quantitative analysis based on cluster 

analysis of the technological gap between Ukraine and European countries was performed. Clusters 

centers and inter-cluster distances in new phase space as the value of technological gap were identified. 

Cost function was introduced. On the basis of this analysis the objective function with restrictions was 

defined. Based on this the task of optimization, namely the problem of minimizing resource were formed. 

Solutions were founded based on method of Lagrange multipliers. The components of the displacement 

vector in primary phase space were found. The analysis of results was performed and key priority areas 

and mechanisms to address the backlog were proposed. In accordance with the priorities for each 

component the proposals were formed to minimize the technological gap. 

Key words: DESI, digital economy, information society, Lagrange multipliers. 

 

Веретюк С.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової 

економіки в Україні. На основі методики DESI (Digital Economy and Society Index) 

сформульовано модель структури цифрової економіки. Проведено якісний та кількісний аналіз 

технологічного відставання України від європейських країн в питанні розбудови цифрової 

економіки. Зокрема, за результатами проведеного аналізу [1] сформовано завдання мінімізації 

ресурсів та виконано пошук розв’язків на основі методу множників Лагранжа. Проведено аналіз 

результатів та запропоновані пріоритетні напрямки та механізми щодо подолання відставання.  

Ключові слова: DESI, цифрова економіка, інформаційне суспільство, метод множників 

Лагранжа. 

 

Веретюк С.С., Пилинский В.В. Определение приоритетных направлений развития 

цифровой экономики в Украине. На основе методики DESI (Digital Economy and Society Index) 

сформулирована модель структуры цифровой экономики. Проведен качественный и 

количественный анализ технологического отставания Украины от европейских стран в вопросе 

развития цифровой экономики. В частности, по результатам проведенного анализа 

сформулирована задача минимизации ресурсов и выполнен поиск решений на основе метода 

множителей Лагранжа. Проведен анализ результатов и предложены приоритетные направления и 

механизмы по преодолению отставания. 

Ключевые слова: DESI, цифровая экономика, информационное общество, метод 

множителей Лагранжа. 

 

Вступ 

Розвиток цифрової економіки та формування інформаційного суспільства є стратегічною 

парадигмою постіндустріального світу, для якого характерне поступове зміщення акцентів з 

матеріального на нематеріальне виробництво. В статті [1] виконано порівняльний аналіз 

стану розвитку цифрової економіки в Україні за методологією DESI [2]. В результаті 

отримано значення складових індексу, вказано на наявний технологічний розрив між 

Україною та країнами Європи, зазначено ризики подальшого поглиблення відставання, 

сформульовано основі проблемні завдання. 

Очевидною є необхідність системних перетворень та дій, спрямованих на подолання 

відставання.  

Цифрова економіка використовує цифрові та комп’ютерні технології й на початку 2000-х 

в межах цифрової економіки визначили три компоненти [3]: 

- розвиток та підтримка інфраструктури (апаратне та програмне забезпечення, 

телекомунікаційні системи та мережі); 
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- електронний бізнес (автоматизація та комп’ютеризація бізнес процесів, використання 

мережевих технологій); 

- електронна комерція (онлайн торгівля, онлайн транзакції купівлі продажу, тощо). 

Проте у цих формулюваннях немає головного компоненту – рушійної сили – людського 

інтелектуального ресурсу. Важливо підкреслити наявний дуалізм впливу цього фактору на 

цифрову економіку: з однієї сторони людина створює попит на продукцію, з іншого сама 

генерує нові продукти та сервіси. Рівень розвитку людського ресурсу визначає 

життєздатність всієї цифрової екосистеми. 

Цифрова економіка є складовою частиною економіки, в якій домінують знання суб’єктів 

та нематеріальне виробництво – основний показник під час визначення інформаційного 

суспільства. Поняття: «цифрова економіка», «економіка знань», «інформаційне суспільство» 

формують нову економічну систему, яка замінює індустріальну парадигму. Ця економічна 

модель надає можливість реалізації високо конкурентної продукції з високою доданою 

вартістю, створювати робочі місця нової якості, ефективно вирішувати соціальні, культурні 

та екологічні завдання. Розвинені країни приділяють прискіпливу увагу щодо гармонійного 

розвитку системо утворювальних елементів цифрової економіки, інформаційного 

суспільства та економіки знань.  

Для України у наявний складний період надзвичайно важливо якнайшвидше 

трансформувати традиційну економіку в сучасну інформаційну інтелектуальну цифрову. Це 

безальтернативний шлях розвитку. Інакше – неминучі подальші соціальні, економічні кризи 

і, як наслідок, політична нерівновага, що, в свою чергу, може впливати як позитивний 

зворотній зв'язок і ще глибше занурювати країну в прірву. В умовах обмежених ресурсів 

постає вкрай актуальне питання щодо формування концентрованого ефективного впливу на 

ситуацію.  

Метою статті є визначення «точок тиску» та формування моделі ефективного розподілу 

ресурсів спрямованих на розвиток екосистеми інформаційного суспільства та цифрової 

економіки в Україні. 

 

Кластерний підхід визначення стану цифрової економіки. 

Для аналізу за основу обрано структуру цифрової економіки за методологією  DESI 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1. Складові цифрової економіки за методологією DESI 

Показник верхнього рівня 

X1. Підключення до Інтернету 

X2. Людський фактор 

X3. Використання Інтернету 

X4. Впровадження цифрових технологій 

X5. Публічні цифрові сервіси 

 

В роботі [1] виконано аналіз методом головних компонент, в результаті якого зменшено 

розмірність простору ознак (𝑋 ∈ ℝ5) → (𝐾 ∈ ℝ2), визначено аналітичні формули 

перетворення 𝑋 → 𝐾, за якими обчислено координати країн у новому просторі ознак: 

𝐾1 = −0.444 ∙ 𝑋1
′ − 0.474 ∙ 𝑋2

′ − 0.461 ∙ 𝑋3
′ − 0.418 ∙ 𝑋4

′ − 0.435 ∙ 𝑋5
′ = �⃗��⃗�′, 

 

𝐾2 = 0.54 ∙ 𝑋1
′ − 0.037 ∙ 𝑋2

′ + 0.411 ∙ 𝑋3
′ − 0.657 ∙ 𝑋4

′ − 0.319 ∙ 𝑋5
′ = �⃗⃗��⃗�′, 
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де �⃗�′ ∈ ℝ5 – вектор координат в початковому просторі ознак, 

�⃗� = {−0.444;−0.474;−0.461;−0.418;−0.435}, �⃗⃗� = {0.54;−0.037; 0.411;−0.657;−0.319} – 

вектори перетворень. 

Отримані перетворення надали можливість виконати кластеризацію країн у новому 

просторі (𝐾 ∈ ℝ2). За результатами кластеризації всі країни розділено на чотири умовні 

класи - високорозвинені, розвинені, задовільно розвинені, недостатньо розвинені (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Кластеризація країн за рівнем розвитку цифрової економіки 

 

Конкретизація завдання.  

Нехай комплексним завданням державної політики є наближення України до параметрів, 

властивих для центру кластера №3. Тоді необхідно подолати у фазовому просторі К відстань 

(за евклідовою метрикою): 

∆𝐾 =  |𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟_𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟_3(𝐾1, 𝐾2) − 𝑈𝑘𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒(𝐾1, 𝐾2)| = √∆𝐾1
2 + ∆𝐾2

2
,        (1) 

 

де 𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟_𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟_3(𝐾1, 𝐾2) – координати центру кластера №3;   𝑈𝑘𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒(𝐾1, 𝐾2) – 

координати України; ∆𝐾1, ∆𝐾2 – складові  відстані ∆𝐾, які можемо надати як: 

 

∆𝐾1 = |𝐾1_𝐶𝐶3 − 𝐾1𝑈𝑘𝑟| = |�⃗��⃗�𝑐𝑐3 − �⃗��⃗�𝑈𝑘𝑟| = |�⃗� ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗|, 

 

∆𝐾2 = |𝐾2_𝐶𝐶3 − 𝐾2𝑈𝑘𝑟| = |�⃗⃗��⃗�𝑐𝑐3 − �⃗⃗��⃗�𝑈𝑘𝑟| = |�⃗⃗� ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗|, 

 

де ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ ∈ ℝ5: {∆𝑥1; ∆𝑥2; ∆𝑥3; ∆𝑥4; ∆𝑥4} –вектор зміщень в початковому просторі ознак.  

Введемо функцію витрат:  

С(∆𝑥) ∝  |∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗|, 

 

тобто вартість реалізації певної політики пропорційна відстані у просторі X. Очевидно, 

найменших витрат можна досягти за умови визначення найкоротшої відстані |∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗|. За 

означенням можемо записати: 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №2(42) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 54 

С(∆𝑥) ∝  |∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗| = √∑ ∆𝑥𝑖
2

𝑖 . 

 

Зазначені викладки надають основу для формулювання цільової функції з обмеженнями: 

{
  
 

  
 𝐶0(∆𝑥) =∑∆𝑥𝑖

2

𝑖

→ 𝑚𝑖𝑛,       

𝜑1(𝑥) = ∆𝐾1 − |�⃗� ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗| = ∆𝐾1 −∑𝑎𝑖∆𝑥𝑖
𝑖

= 0,

𝜑2(𝑥) = ∆𝐾2 − |�⃗⃗� ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗| = ∆𝐾2 −∑𝑏𝑖∆𝑥𝑖
𝑖

= 0.

 

 

де  𝜑1(𝑥), 𝜑2(𝑥) – обмеження. 

Розв’язок задачі надасть оптимальні, за критерієм вартості, значення зміщень за кожній 

компоненти у первинному просторі ознак таким чином, щоб у просторі K зміщення 

відповідали  ∆𝐾1 та  ∆𝐾2.  

 

Пошук розв’язку задачі оптимізації. Метод множників Лагранжа. 

Для розв’язку задачі скористаємось методом множників Лагранжа [4], відповідно до 

якого необхідно скласти функцію Лагранжа: 

 

𝐿(∆𝑥, 𝜇) = 𝐶0(∆𝑥) + ∑ 𝜇𝑘𝜑𝑘(∆𝑥) = ∑ ∆𝑥𝑖
2

𝑖 +𝑘 𝜇1(∆𝐾1 − ∑ 𝑎𝑖∆𝑥𝑖𝑖 ) + 𝜇2(∆𝐾2 −∑ 𝑏𝑖∆𝑥𝑖𝑖 ). 
 

Необхідна умова екстремуму: 

 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐿(∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗, �⃗�) = 0. 

 

Ця умова відповідає рівності нулю часткових похідних за змінними ∆𝑥𝑖 та множникам 𝜇𝑘 

функції Лагранжа: 

 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥1)
= 2∆𝑥1 − 𝜇1𝑎1 − 𝜇2𝑏1 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥2)
= 2∆𝑥2 − 𝜇1𝑎2 − 𝜇2𝑏2 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥3)
= 2∆𝑥3 − 𝜇1𝑎3 − 𝜇2𝑏3 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥4)
= 2∆𝑥4 − 𝜇1𝑎4 − 𝜇2𝑏4 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥5)
= 2∆𝑥5 − 𝜇1𝑎5 − 𝜇2𝑏5 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕𝜇1
= ∆𝐾1 − ∑ 𝑎𝑖∆𝑥𝑖𝑖 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕𝜇2
= ∆𝐾2 − ∑ 𝑏𝑖∆𝑥𝑖𝑖 = 0.
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У матричній формі: 

(

 
 
 
 

2 0 0 0 0 −𝑎1−𝑏1
0 2 0 0 0 −𝑎2−𝑏2
0 0 2 0 0 −𝑎3−𝑏3
0 0 0 2 0 −𝑎4−𝑏4
0 0 0 0 2 −𝑎5−𝑏5
𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 0 0
𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4 𝑏5 0 0 )

 
 
 
 

(

 
 
 
 

∆𝑥1
∆𝑥2
∆𝑥3
∆𝑥4
∆𝑥5
𝜇1
𝜇2 )

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

0
0
0
0
0

−∆𝐾1
−∆𝐾1)

 
 
 
 

   (2) 

 

Центри кластерів визначимо за співвідношеннями: 

𝐾1_𝐶𝐶𝑁 =
∑ 𝐾1𝑁𝑗𝑗

𝑁𝑗
, 

 

𝐾2_𝐶𝐶𝑁 =
∑ 𝐾2𝑁𝑗𝑗

𝑁𝑗
, 

 

де (𝐾1𝑁𝑗, 𝐾2𝑁𝑗) – координати країн, які входять до кластеру N у просторі K. Результати 

обчислень наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2. Координати центрів кластерів  

N кластера K1 K2 

1 2.914197 -0.23508 

2 0.556751 0.009593 

3 -1.49181 0.145828 

4 (Україна) -4.84211 -0.54383 

 

Доцільно розглянути також траєкторію «Україна -> Кластер №3 -> Кластер №2 -> 

Кластер №1» Визначимо відповідні складові ∆𝐾1 та ∆𝐾2 між кластерами табл. 3. 

 

Таблиця 3. Міжкластерні відстані 

Сценарії переходу ∆𝐾1 ∆𝐾2 

Україна -> Кластер №3 3.350 0.69 

Кластер №3 -> Кластер №2 2.048 0.136 

Кластер №2 – Кластер №1 2.357 0.245 

 

Формуємо системи рівнянь (2) для кожного сценарію: 

 

1) Відстань Україна – Кластер №3: 

 

(

 
 
 
 

2 0 0 0 0 0.444 −0.54
0 2 0 0 0 0.474 0.037
0 0 2 0 0 0.461 −0.411
0 0 0 2 0 0.418 0.657
0 0 0 0 2 0.435 0.319

−0.444 −0.474 −0.461 −0.418 −0.435 0 0
0.54 0.037 0.411 −0.657 −0.319 0 0 )

 
 
 
 

(

 
 
 
 

∆𝑥1
∆𝑥2
∆𝑥3
∆𝑥4
∆𝑥5
𝜇1
𝜇2 )

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

0
0
0
0
0

−3.35
−0.69)
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2) Відстань Кластер №3 – Кластер №2: 

 

(

 
 
 
 

2 0 0 0 0 0.444 −0.54
0 2 0 0 0 0.474 0.037
0 0 2 0 0 0.461 −0.411
0 0 0 2 0 0.418 0.657
0 0 0 0 2 0.435 0.319

−0.444 −0.474 −0.461 −0.418 −0.435 0 0
0.54 0.037 0.411 −0.657 −0.319 0 0 )

 
 
 
 

(

 
 
 
 

∆𝑥1
∆𝑥2
∆𝑥3
∆𝑥4
∆𝑥5
𝜇1
𝜇2 )

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

0
0
0
0
0

−2.05
−0.136)

 
 
 
 

 

 

3) Відстань Кластер №2 – Кластер №1: 

 

(

 
 
 
 

2 0 0 0 0 0.444 −0.54
0 2 0 0 0 0.474 0.037
0 0 2 0 0 0.461 −0.411
0 0 0 2 0 0.418 0.657
0 0 0 0 2 0.435 0.319

−0.444 −0.474 −0.461 −0.418 −0.435 0 0
0.54 0.037 0.411 −0.657 −0.319 0 0 )

 
 
 
 

(

 
 
 
 

∆𝑥1
∆𝑥2
∆𝑥3
∆𝑥4
∆𝑥5
𝜇1
𝜇2 )

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

0
0
0
0
0

−2.36
−0.245)

 
 
 
 

 

 

Вирішуємо системи матричним методом [5], результати наведено у табл. 4. 

 

Таблиця 4. Складники вектору зміщення 

Сценарії переходу ∆𝑥1 ∆𝑥2 ∆𝑥3 ∆𝑥4 ∆𝑥5 

Україна -> Кластер №3 1.87 1.57 1.83 0.94 1.24 

Кластер №3 -> Кластер №2 0.99 0.97 1 0.77 0.85 

Кластер №2 – Кластер №1 1.18 1.11 1.19 0.83 0.95 

 

Складники векторів зміщень у відсотках від умовної одиниці ресурсів надано у табл. 5. 

 

Таблиця 5. Відносні значення складників вектору зміщення 

Сценарії переходу 

∆𝑥1 

Підключен

ня до 

Інтернету 

∆𝑥2 

Людський 

фактор 

∆𝑥3 

Використан

ня Інтернету 

∆𝑥4 

Впроваджен

ня цифрових 

технологій 

∆𝑥5 

Публічні 

цифрові 

сервіси 

Україна -> Кластер 

№3, % 
25.1 21.1 24.6 12.6 16.6 

Кластер №3 -> 

Кластер №2, % 
21.6 21.2 21.8 16.8 18.6 

Кластер №2 – 

Кластер №1, % 
22.4 21.1 22.6 15.8 18.1 

 

З отриманих даних випливає, що найбільшого впливу потребують показники: 

підключення, використання Інтернету та інформаційних технологій, які створюють 

найвагоміший вклад в формування технологічного відставання. 
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Аналіз отриманих результатів. 

Отже можемо стверджувати : 

1. Всі компоненти важливо розвивати одночасно, тобто має бути єдина системна 

державна стратегія щодо розвитку цифрової економіки.  

2. Атомізація (виділений автономний розвиток) будь-якої компоненти не дає 

необхідного ефекту і не відповідає принципу найшвидшої дії. 

3. Першочерговими завданнями стратегії є: розвиток широкосмугової інфраструктури, 

стимулювання споживачів до використання сучасних інформаційних сервісів, а також 

розвиток людського (інтелектуального) ресурсу, що створить необхідні і достатні умови для 

розвитку інформаційного суспільства та цифрової економіки та сприятиме еволюційному 

переходу до економіки знань. Ці три компоненти являють ядро всієї цифрової екосистеми. 

4. Розвиток публічних сервісів та впровадження цифрових технологій потребує також 

значної уваги, проте не є першочерговим завданнями. 

5. Конкретизуємо пропозиції за компонентами. 

Підключення до Інтернету: 

- створення та впровадження плану розвитку широкосмугового доступу (ШСД) в 

Україні, за якого першочергову увагу приділити ліквідації зон цифрової нерівності, а також 

забезпечення не лише кількісних, а обов’язково якісних показників послуг; 

- систематизація та прискорення заходів щодо вивільнення смуг для мобільного ШСД 

нових поколінь (LTE); 

- забезпечення доступом до Інтернету незахищених верств населення. 

Людський фактор: 

- популяризація інформаційних технологій та Інтернет послуг серед населення; 

- створення сприятливих комфортних умов для творчої самореалізації для талановитої 

молоді (висококваліфікованих спеціалістів, науковців, інженерів) з метою запобігання 

масовій міграції за кордон; 

- підвищення якості підготовки спеціалістів інженерних напрямків в вищій школі; 

- створення електронних дистанційних освітніх платформ. 

Використання Інтернету: 

- стимулювання розвитку електронної комерції, сфери електронних послуг, тощо; 

- розвиток та впровадження сучасних Інтернет сервісів в усіх сферах соціального життя; 

- створення вітчизняних ІТ сервісів; 

- забезпечення дотримання прав на об’єкти інтелектуальної власності з метою 

стимулювання створення кісного вітчизняного медіаконетенту (музика, кіно). 

Впровадження цифрових технологій: 

- створення сприятливих умов для переходу суб’єктів господарювання на електронні 

системи взаємодії (електронний документообіг, системи управління відносинами з 

клієнтами, системи управління підприємствами); 

- державна підтримка модернізації основних засобів виробництва на сучасні цифрові та 

енергоефективні; 

- розвиток та впровадження технологій хмарних обчислень з метою віртуалізації 

основних бізнес процесів підприємств; 

- активне використання технологій Open Data, Big Data з метою підвищення 

ефективності ведення господарської діяльності. 

Публічні цифрові сервіси: 

- впровадження сучасних ІТ технологій та сервісів у соціальні сфери життя (освіта, 

охорона здоров’я, безпека, охорона довкілля, житлове комунальне господарство, транспорт, 

тощо) з метою підвищення ефективності; 

- оцифрування («діджиталізація») взаємодії суспільства, бізнесу та держави з метою 

запобігання корупції, підвищення якості надання державних публічних послуг, забезпечення 

прозорості та підзвітності діяльності органів влади. 
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Висновки 

1. Сформульовано завдання мінімізації витрат ресурсів для подолання технологічного 

відставання України від європейських країн в питанні розвитку цифрової економіки. 

2. Сформовано математичний апарат розв’язку завдання визначення «точок тиску», з 

метою формування впливу в умовах обмежених ресурсів. Запропонована модель надає 

узагальнення уявлення щодо напрямків найбільш ефективного впливу. 

3. Методом множників Лагранжа визначено пріоритетні напрями реалізації політики (так 

звані «точки тиску»).  

4. Відповідно до отриманих результатів щодо пріоритетних напрямів віднесено: 

розвиток широкосмугової інфраструктури, стимулювання використання ІТ та Інтернет 

сервісів та технологій, розвиток інтелектуального  капіталу. Зазначені компоненти є 

необхідними та достатніми умовами для розвитку цифрової екосистеми в державі. 

5. Відповідно до пріоритетів сформовано пропозиції за кожній компоненті. 

6. Подальші дослідження спрямовано на аналіз взаємовпливу чинників з урахуванням, 

що отриманий фазовий портрет має статичний характер, і тому під час аналізу можливих дій 

важливо враховувати не лише «відрив» сьогодні, а в цілому динаміку та тренди у розбудові 

цифрової економіки. 
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УДК 004.715 
 

Довженко Т.П., аспірант; Сторчак К.П., к.т.н. 

 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСКАЗАНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА ОТБРОШЕННЫХ И ПОТЕРЯННЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ СЕТИ TCP/IP 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DSREM-АЛГОРИТМА 

 
Dovzhenko T.P., Storchak K.P. Building a mathematical and statistical prediction model 

number of dropped and lost packets network TCP / IP with the use of DSREM algorithm. The 

paper deals with the issue of building a complete factorial experiment which produces predictive models 

for discarded and lost packets in the TCP / IP network using the method of active management of the 

router buffer queue dynamically splittable characteristic probability discharge/marking packets based on 

REM-method (DSREM). A simulation of TCP / IP-network with the plan 2
3 

has been performed. The 

coefficients of the regression equations were calculated by the least squares method. In addition to test the 

significance of the factors and determine the adequacy of the constructed models were calculated 

statistical criteria Student and Fisher and compared with tabulated values. Regression models were built 

in coded and natural coordinate system. It is concluded that the using of methods of planning the 

experiment improves efficiency by reducing the number of experiments which can reduce the necessary 

time and other expenses. 

Keywords: TCP/IP network, DSREM-algorithm, full factorial experiment, the variance of the 

adequacy. 

 

Довженко Т.П., Сторчак К.П. Побудова математико-статистичних моделей 

передбачення кількості відкинутих та втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання 

DSREM-алгоритма. В роботі розглядається питання побудови повного факторного експерименту 

для отримання прогнозуючої моделі по відкинутим і втраченим пакетам в мережі TCP / IP. При 

моделюванні був застосований план 2
3
. Коефіцієнти для рівнянь регресії розраховувались по 

методу найменших квадратів. Крім того для перевірки значимості отриманих коефіцієнтів  та  

визначення адекватності побудованих моделей були розраховані статистичні критерії Ст’юдента 

та Фішера і проведено їх порівняння з табличними значеннями. Моделі регресії побудовані в 

кодованій та натуральній системі координат. 

Ключові слова: TCP/IP мережа, DSREM-алгоритм, повний факторний експеримент, 

дисперсія адекватності. 

 

Довженко Т.П., Сторчак К.П. Построение математико-статистических моделей 

предсказания количества отброшенных и потерянных пакетов для сети TCP/IP при 

использовании DSREM-алгоритма. В работе рассматривается вопрос построения полного 

факторного эксперимента для получения предсказывающей модели по отброшенным и 

потерянным пакетам в сети TCP/IP. При моделировании был применен план 2
3
. Коэффициенты 

для уравнений регрессии рассчитывались по методу наименьших квадратов. Кроме того для 

проверки значимости полученных коэффициентов и определения адекватности построенных 

моделей были рассчитаны статистические критерии Стьюдента и Фишера и проведено их 

сравнение с табличными значениями. Модели регрессии построены в кодированной и натуральной 

системе координат. 

Ключевые слова: TCP/IP сеть, DSREM-алгоритм, полный факторный эксперимент, 

дисперсия адекватности. 

 

Введение 

Для построения математико-статистических моделей всегда требуется проведение 

экспериментальных исследований. При этом для поставленных целей моделирования можно 

выделить ряд следующих этапов [1 - 3]: 

1. Выбор выходных величин - параметров оптимизации, выбор независимых входных 

величин, воздействующих на объект исследования - факторов. 

2. Сбор априорной информации и использование ее перед проведением эксперимента, 

а также составление схемы проведения опытов эксперимента. 

3. Выполнение эксперимента. 

4. Статистическая обработка полученных результатов. 

5. Заключение по результатам эксперимента. 
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При получении информация, после каждого этапа, определяется дальнейшая 

стратегия эксперимента. Отсюда появляется возможность оптимального управления 

экспериментом. При планировании эксперимента позволяется варьировать одновременно 

всеми факторами и получать количественные оценки основных эффектов и эффектов 

взаимодействия. Сами эффекты определяются с меньшей ошибкой, чем при традиционных 

методах исследования.  

Постановка задачи. Основной задачей данной работы является построение модели 

регрессии для предсказания количества отброшенных и потерянных пакетов в сети TCP/IP с 

использованием DSREM алгоритма. 

 

Построение плана полного факторного эксперимента 2
3
. При проведении 

планирования по схеме полного факторного эксперимента (ПФЭ) план 2
3
 реализует все 

возможные комбинации трех факторов на двух выбранных для исследования уровнях [1-4, 7, 

8]. При этом необходимое количество опытов в общем случае можно определить по 

формуле: 

𝑁 = nk,                                                               (1) 

где n - количество уровней; к  -  число факторов. 

Для факторов выбраны уровни, которые представляют собой нижнюю и верхнюю 

границы исследуемой области по данному параметру. В табл. 1 представлена расширенная 

матрица полного факторного эксперимента 2
3
. 

В табл. 1 двойной линией выделен сам план эксперимента 2
3
. 

 

Табл. 1. Расширенная матрица планирования полного факторного эксперимента 2
3
 

Номер 

опыта 

Кодированные значения переменных 

Y
1

 -
  

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
тб

р
о
ш

ен
н

ы
х
 

п
ак

ет
о
в
 

Y
2

 -
  

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
те

р
я
н

н
ы

х
  

п
ак

ет
о
в
 

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 Y11 Y21 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 Y12 Y22 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 Y13 Y23 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 Y14 Y24 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 Y15 Y25 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 Y16 Y26 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 Y17 Y27 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 Y18 Y28 

 

Само построение плана эксперимента сводится к выбору экспериментальных точек, 

симметричных относительно основного уровня рис. 1 [1, 3, 5 - 7].  

 

 
Рис. 1. Полный факторный эксперимент 2

3 
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Полный факторный эксперимент типа 2
к
 обладает свойствами симметричности, 

нормировки, ортогональности, ротатабельности (для линейной модели). 

При исследовании в качестве параметров оптимизации были выбраны следующие 

характеристики функционирования сети TCP/IP: 

 Y1 - количество отброшенных пакетов; 

 Y2 - количество потерянных пакетов. 

Независимыми входными величинами, воздействующими на объект исследования - 

факторами были определены: 

 X1 - пропускная способность канала связи (узлов передачи данных) в Мбит/с; 

 X2 - нагрузка (количество узлов передачи данных); 

 X3 - начальное (желаемое) значение очереди, пакет. 

Для выбора локальной области факторного пространства была проведена первая серия 

опытов. После тщательного анализа априорной информации об изменении параметров 

оптимизации и результатов первых опытов были определены границы областей определения 

факторов, значения которых занесены в табл. 2 [1-8]: 

 X1min  = 20 пак;      X1max = 200 пак; 

 X2min = 5 ;              X2max = 95; 

 X3min = 5 Мбит/с;  X3max = 15 Мбит/с. 

 

Табл. 2. Матрица планирования полного факторного эксперимента 2
3 
в натуральных 

значения факторов 

Номер 

опыта 

Натуральные значения 

факторов 
Y1 -  количество 

отброшенных 

пакетов 

Y2 -  количество 

потерянных  

пакетов X1 X2 X3 

1 5 5 20 63 137 

2 15 5 20 0 100 

3 5 95 20 3414 3494 

4 15 95 20 7267 7404 

5 5 5 200 76 160 

6 15 5 200 0 100 

7 5 95 200 3054 3135 

8 15 95 200 6310 6444 

 

Основные (нулевые) уровни для каждого из факторов можно определить исходя из 

соотношений 

𝑥1
0 = 

X1max+X1min 

2
; 𝑥2

0 = 
X2max+X2min 

2
; 𝑥3

0 = 
X3max+X3min 

2
. 

Тогда 𝑥1
0 = 

200+20 

2
= 110;   𝑥2

0 = 
95+5 

2
= 50;   𝑥3

0 = 
15+5 

2
= 10. 

Интервалы варьирования факторов определяем следующим образом 

∆𝑥𝑗 =
Xmaxj−Xminj

2
. 

Подставив значение каждого из факторов получим такие числовые значения интервалов: 

∆𝑥1 =
200−20

2
= 90;  ∆𝑥2 =

95−5

2
= 45;  ∆𝑥3 =

15−5

2
= 5. 

Чтобы перейти от натуральных значений факторов к кодированным значениям 

необходимо выполнить следующее линейное преобразование: 

𝑥𝑗 =
Xj − 𝑥𝑗

0

∆𝑥𝑗
;  𝑗 = 1,2… , 𝑘.                                                        (2) 

 

Для переменных 𝑥1, … , 𝑥𝑘 верхний уровень получит значение +1, а нижний уровень -1. 

При этом координаты центра плана равны нулю. План полного факторного эксперимента 2
3 
с 

кодированными значениями факторов представлен в табл.1. Полная матрица ПФЭ 2
3 

кроме 
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столбцов факторов включает также столбец для фиктивной переменной и четыре столбца 

для взаимодействий факторов (𝑥1𝑥2, 𝑥1𝑥3, 𝑥2𝑥3, 𝑥1𝑥2𝑥3). 

Результаты выполненных опытов согласно ПФЭ 2
3
 помещены в два последних столбца 

табл. 2. 

 

Свойства полного факторного эксперимента типа 2
3
 

Рассмотрим подробнее общие свойства матрицы планирования [1, 2, 6]. Здесь будем 

иметь в виду те из них, которые конкретно определяют качество модели, так как 

эксперимент планируется для того, чтобы получить модель обладающую определенными 

оптимальными свойствами. При этом оценки коэффициентов модели должны быть 

наилучшими и точность предсказания параметра оптимизации не должна зависеть от 

направления в факторном пространстве, поскольку заранее не ясен предстоящий путь 

движения в поисках оптимума. Наличие этих свойств позволяют к тому же быстро и просто 

рассчитать целевую функцию: 

1. Свойство ортогональности - произведение любых двух различных вектор-

столбцов факторов равно нулю,  

∑𝑥𝑢𝑖𝑥𝑗𝑖 = 0;   𝑢, 𝑗 = 0,1, … , 𝑘.

𝑁

𝑖=1

 

Для нашей матрицы планирования имеем: 

 столбцы ‘1-2’ - (-1)(-1)+(+1)(-1)+(-1)(+1)+(+1)(+1)+ 

(-1)(-1)+(+1)(-1)+(-1)(+1)+(+1)(+1) = 0; 

 столбцы ‘1-3’ - (-1)(-1)+(+1)(-1)+(-1)(-1)+(+1)(-1)+ 

(-1)(+1)+(+1)(+1)+(-1)(+1)+(+1)(+1) = 0; 

 столбцы ‘2-3’ - (-1)(-1)+(-1)(-1)+(+1)(-1)+(+1)(-1)+ 

(-1)(+1)+(-1)(+1)+(+1)(+1)+(+1)(+1) = 0. 

Это свойство позволяет упростить процедуры расчета коэффициентов уравнения 

регрессии, так как матрица коэффициентов нормальных уравнений (Х
Т
Х) 

становится диагональной и ее диагональные элементы равны числу опытов в 

матрице планирования N. 

2. Свойство нормировки - сумма квадратов элементов столбца каждого из факторов 

равна числу опытов 

∑𝑥𝑗𝑖
2 = N;   𝑗 = 0,1, … , 𝑘.

𝑁

𝑖=1

 

Проверяем это свойство для нашей матрицы: 

 столбец 1 – (-1)
2
+(+1)

2
+(-1)

2
+(+1)

2
+(-1)

2
+(+1)

2
+(-1)

2
+(+1)

2 
= 8; 

 столбец 2 – (-1)
2
+(-1)

2
+(+1)

2
+(+1)

2
+(-1)

2
+(-1)

2
+(+1)

2
+(+1)

2 
= 8; 

 столбец 3 – (-1)
2
+(-1)

2
+(-1)

2
+(-1)

2
+(+1)

2
+(+1)

2
+(+1)

2
+(+1)

2 
= 8. 

3. Свойство ротатабельности - дисперсии предсказанных значений параметра 

оптимизации одинаковы на равных расстояниях от нулевого уровня. 

4. Симметричность относительно нулевого уровня, иными словами алгебраическая 

сумма элементов столбца каждого фактора, равна нулю  

∑𝑥𝑗𝑖 = 0;   𝑗 = 1,2, … , 𝑘; 𝑗 ≠ 0.

𝑁

𝑖=1

 

Для матрицы 2
3 

это свойство выглядит следующим образом: 

 столбец 1 – (-1)+(+1)+(-1)+(+1)+(-1)+(+1)+(-1)+(+1)
 
= 0; 

 столбец 2 – (-1)+(-1)+(+1)+(+1)+(-1)+(-1)+(+1)+(+1)
 
= 0; 

 столбец 3 – (-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(+1)+(+1)+(+1)+(+1)
 
= 0. 
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Обработка результатов эксперимента 

Главная цель проведения эксперимента - это получение по его результатам модели, 

которая адекватно описывает поведение исследуемого объекта, то есть определить структуру 

уравнения и найти значения неизвестных коэффициентов модели [2, 4, 6].  

Согласно уравнения (1) для ПФЭ 2
3 

можно определить восемь коэффициентов для нашей 

модели (уравнения регрессии): 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 +                                               
𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3 + 𝑏123𝑥1𝑥2𝑥3.                                          (3) 

 

Для проверки воспроизводимости опыта в центре плана эксперимента было поставлено 

три повторных опыта. Результаты представлены в табл. 3. 

 

Табл. 3. Повторные опыты в центре плана эксперимента 

Номер опыта X1 X2 X3 

Y1  

количество 

отброшенных 

пакетов 

Y2  

количество 

потерянных 

пакетов 

1 9 49 109 3414 3517 

2 10 50 110 3459 3569 

3 11 51 111 3520 3628 

 

Расчет дисперсии воспроизводимости для параметров оптимизации Y1 и Y2 

производится по следующим формулам: 

𝑆{𝑌1}
2 =

1

𝑚 − 1
∑(𝑌1𝑢 − 𝑌1)

2
,

𝑚

𝑢=1

 𝑢 = 1, . . , 𝑚 ,                                 (4) 

𝑆{𝑌2}
2 =

1

𝑚 − 1
∑(𝑌2𝑢 − 𝑌2)2,

𝑚

𝑢=1

 𝑢 = 1, … ,𝑚 ,                                 (5) 

 

где m – количество повторяемых опытов; 𝑌1, 𝑌2 − средние арифметические значения 

параметров оптимизации при 𝑚 повторяющихся опытах. 

Подставив числовые значения в формулы (4) и (5) получим следующее 

𝑆{𝑌1}
2 = 2830 ,    𝑆{𝑌2}

2 = 3084. 

 

Коэффициенты для уравнения (3) вычисляем по методу наименьших квадратов (МНК), 

запись которого в матричной форме соответствует следующему выражению 

𝑌 = 𝑋𝐵, 

 

а сам вектор коэффициентов 

𝐵 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌.                                                           (6) 

 

Для нашего плана эксперимента 2
3
 и модели (3) получим в матричной форме выражения 

для 𝑋 и параметра оптимизации 𝑌: 

𝑋 =

[
 
 
 
 
 
 
 
+1 −1 −1
+1 +1 −1
+1 −1 +1

−1 +1 +1 +1 −1
−1 −1 −1 +1 +1
−1 −1 +1 −1 +1

+1 +1 +1
+1 −1 −1
+1
+1
+1

+1
−1
+1

−1
+1
+1

−1
+1
+1

+1
+1
−1

−1
−1
+1

−1
−1
−1

−1
+1
−1

+1 −1 −1 +1 −1
+1 +1 +1 +1 +1]

 
 
 
 
 
 
 

, 𝑌 =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑌1

𝑌2

𝑌3

𝑌4

𝑌5

𝑌6

𝑌7

𝑌8]
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Результатом перемножения матриц 𝑋𝑇 и 𝑋 будет: 

𝑋𝑇𝑋 =

[
 
 
 
 
 
 
 
8

8
8

8
8

8
8

8 ]
 
 
 
 
 
 
 

, 

 

где на главной диагонале в каждой ячейке находится число опытов, а все остальные ячейки 

равны нулю. 

Обратная матрица (𝑋𝑇𝑋)−1 в каждой ячейке главной диагонали содержит 1/8, а все 

остальные ячейки равны нулю. 

Расчет коэффициентов матричного уравнения (6) произведем в интерактивной системе 

Matlab. После выполнения расчетов получим следующие значения коэффициентов 

уравнения (3) для 𝑌1  

𝑏0 = 2523; 𝑏1 = 871,25; 𝑏2 = 2488; 𝑏3 = -163; 

𝑏12 = 906; 𝑏13 = -76,25; 𝑏23 = -166,25; 𝑏123 = -73  

и 𝑌2 

𝑏0 = 2622; 𝑏1 = 890,25; 𝑏2 = 2498; 𝑏3 = -162; 

𝑏12 = 914,5; 𝑏13 = -78; 𝑏23 = -167,75; 𝑏123 = -72,25.  

 

Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии 

Значимость коэффициентов уравнения регрессии можно проверить по критерию 

Стьюдента для каждого коэффициента по отдельности [5, 7, 8]. Так как элементы главной 

диагонали ковариационной матрицы (𝑋𝑇𝑋)−1 одинаковы, то и коэффициенты уравнения 

будут определяться с одинаковой точностью: 

𝑆{𝑏𝑖}
2 =

1

𝑁
𝑆{𝑌}

2 , 

где 𝑆{𝑏𝑖}
2  –дисперсия коэффициентов уравнения регрессии, 

𝑆{𝑌}
2  – дисперсия воспроизводимости. 

Теперь для полученных коэффициентов уравнения (3) рассчитаем 𝑡 – критерий 

Стьюдента: 

𝑡 =
|𝑏𝑖|

√𝑆{𝑏𝑖}
2

. 

Таким образом для каждого коэффициента параметра оптимизации 𝑌1 𝑡 – критерий 

Стьюдента будет имет следующие значения: 

𝑡1 =
|𝑏1|

√𝑆{𝑏1}
2

= 134,135; 𝑡2 =
|𝑏2|

√𝑆{𝑏2}
2

= 46,32; 𝑡3 =
|𝑏3|

√𝑆{𝑏3}
2

= 132,288; 𝑡4 =
|𝑏4|

√𝑆{𝑏4}
2

= 8,666; 

𝑡5 =
|𝑏5|

√𝑆{𝑏5}
2

= 46,168; 𝑡6 =
|𝑏6|

√𝑆{𝑏6}
2

= 4,054; 𝑡7 =
|𝑏7|

√𝑆{𝑏7}
2

= 8,839; 𝑡8 =
|𝑏8|

√𝑆{𝑏8}
2

= 3,881. 

 

Теперь если полученное значение критерия Стьюдента будет меньше критического 

(полученного из таблицы) 𝑡𝛼(𝑓) с числом степеней свободы 𝑓 = 𝑚 − 1 и выбранным 

уровнем значимости 𝛼 , то даный коэффициент будет незначимо отличаться от нуля и его 

необходимо удалить из уравнения регрессии. 

Табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости 𝛼 = 0,05 и числе 

степеней свободы 𝑓 = 𝑚 − 1 = 3 – 1 =2 будет 𝑡кр= 4,3. 
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Следовательно коэффициенты уравнения регрессии 𝑏13 и 𝑏123 для параметра 

оптимизации Y1 незначимо отличаются от нуля и их необходимо удалить из полученного 

уравнения. 

Тогда уравнение регрессии Y1 будет иметь следующий вид: 

𝑦1̂ = 2523 + 871,25𝑥1 + 2488𝑥2 − 163𝑥3 + 906𝑥1𝑥2 − 166,25𝑥2𝑥3                  (7) 

 

Таким же образом производиться проверка коэффициентов для параметра оптимизации 

Y2. Находим значения критерия Стьюдента для каждого коэффициента  

𝑡1 = 133,523;  𝑡2 = 45,339;  𝑡3 = 127,195;  𝑡4 = 8,25; 

𝑡5 = 46,574;  𝑡6 = 3,972;  𝑡7 = 8,543;  𝑡8 = 3,68. 

После чего сравниваем каждое полученное значение с табличным и делаем 

соответствующие выводы по значимости полученных коэффициентов регрессии для 

параметра оптимизации Y2. 

Как видно из полученных данных в уравнении Y2 также незначимы коэффициенты 𝑏13 и 

𝑏123. Тогда данное уравнение примет вид: 

𝑦2̂ = 2622 + 890,25𝑥1 + 2498𝑥2 − 162𝑥3 + 914,5𝑥1𝑥2 − 167,75𝑥2𝑥3             (8) 

 

Проверка адекватности уравнения регрессии 

Полученное в процессе эксперимента уравнение соединяет различные уровни 

факторов со значением параметра оптимизации, тем самым позволяя вычислять значения Y в 

любых точках внутри заданной области [4, 6 - 8]. 

Адекватность модели проверяется по F − критерию Фишера. Для этого вычисляется 

статистика  

F =
𝑆ад

2

𝑆{𝑌}
2 ,                                                                                (9) 

 

где 𝑆{𝑌}
2 - дисперсия воспроизводимости, 

𝑆ад
2  - дисперсия адекватности. 

Дисперсия адекватности рассчитывается по следующей формуле 

𝑆ад
2 =

∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝚤)
2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 𝐾
,                                                                 (10) 

 

где 𝑁 – количество проводимых опытов; 𝐾 – количество коэффициентов в уравнении 

регрессии. 

Подставляя значения дисперсий адекватности и воспроизводимости в формулу (9) 

получим расчетное значение критерия Фишера. Табличное значение F − критерия Фишера 

найдем при уровне значимости 𝛼 = 0,05 и числах степеней свободы fад = 𝑁 − 𝐾 = 8 – 6 = 2 и 

f = 𝑚 − 1 = 3 – 1 = 2. Получим значение F = 19. 

По формуле (10) вычисляем дисперсию адекватности для первого и второго уравнений. 

Для уравнения Y1 полученное значение 𝑆ад
2 = 44570, а для уравнения Y2 значение 𝑆ад

2 = 45220. 

Полученный критерий Фишера для уравнений (7) и (8) равен 15,7. Сравнивая эти 

значения критерия Фишера с табличным значением 15,7 < 19 приходим к выводу 

адекватности полученных уравнений исходным данным. 

Так как данные модели представлены в кодированной системе координат, то для 

перехода к натуральным значениям необходимо использовать формулу перехода (2). Тогда 

уравнение (7) примет вид: 

𝑦1̂ = 2523 + 871,25
X1−𝑥1

0

∆𝑥1
+ 2488

X2−𝑥2
0

∆𝑥2
− 163

X3−𝑥3
0

∆𝑥3
+ 906

X1−𝑥1
0

∆𝑥1

X2−𝑥2
0

∆𝑥2
− 166,25

X2−𝑥2
0

∆𝑥2

X3−𝑥3
0

∆𝑥3
, 

а уравнение (8) 

𝑦2̂ = 2622 + 890,25
X1−𝑥1

0

∆𝑥1
+ 2498

X2−𝑥2
0

∆𝑥2
− 162

X3−𝑥3
0

∆𝑥3
+ 914,5

X1−𝑥1
0

∆𝑥1

X2−𝑥2
0

∆𝑥2
− 67,75

X2−𝑥2
0

∆𝑥2

X3−𝑥3
0

∆𝑥3
. 
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Выводы 

В результате проведенных опытов с применением полного факторного эксперимента 2
3 

получены уравнения регрессии для предсказания количества отброшенных и потерянных 

пакетов для сети TCP/IP при использовании DSREM алгоритма. 

Уравнения адекватно описывают область изменения целевой функции при изменениях 

факторов в заданных пределах. 

Так как полный факторный эксперимент типа 2
к
 обладает свойствами симметричности, 

нормировки, ортогональности и ротатабельности полученные оценки коэффициентов 

уравнений показывают степень влияния факторов и их взаимодействия на выходную 

величину.  

Таким образом использование методов планирования эксперимента дает возможность 

пользоваться обоснованными правилами вместо интуитивных действий. При этом 

эффективность эксперимента повышается, если четко придерживаться выбранной стратегии, 

что позволяет сократить число опытов и тем самым уменьшить необходимые временные и 

иные затраты. 
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УДК 681.3 
 

Зибін С.В., к.т.н.; Лихицька І.В., студентка. 

 

ПРИНЦИПИ І СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ 

КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

 
Zybin S.V., Lykhytska I.V. Principles and methods of survivability providing for computer 

systems. Basic principles of survivability providing for computer systems that can be set on the basis of 

matrix possibility analysis of the system and transition algorithm from the boolean functions of the 

possibility states to probabilistic are studied. The methods of survivability providing for systems, as a 

rule, are realization of the one or simultaneously a few principles that is examined in the article. The 

providing methods of this property are known in the survivability theory of the systems realized on 

different hierarchical levels. There are elements' level, subsystem' level or systems' level. The marked 

principles are guidance to the action in the tasks for synthesis of the survivability systems. There are at 

the level of perfection tasks and they are a theoretical base for development of the methods of 

survivability providing for systems. 

Keywords:   computer system, reliability,  matrix possibility, vitality principle,  survivability, 

level of perfection tasks 

 

Зибін С.В., Лихицька І.В. Принципи і способи забезпечення живучості комп’ютерних 

систем. Розглядаються основні принципи забезпечення живучості комп'ютерних систем, які 

можуть бути сформульовані на основі аналізу матриці спроможності системи і алгоритму 

переходу від логічних функцій станів спроможності до ймовірнісних. Конкретні способи 

забезпечення живучості систем, як правило, являються реалізацією одного або одночасно 

кількох принципів, які розглядаються у статті. Зазначені принципи є керівництвом до дії в 

задачах синтезу живучих систем на рівні завдань вдосконалення і теоретичною базою для 

розробки конкретних способів забезпечення живучих систем. 

Ключові слова: комп'ютерна система, надійність, матриця спроможності, принцип 

живучості, рівень завдань вдосконалення 

 

Зыбин С.В., Лихицкая И.В. Принципы и способы обеспечения живучести 

компьютерных систем. Рассматриваются основные принципы обеспечения живучести 

компьютерных систем, которые могут быть сформулированы на основе анализа матрицы 

возможностей системы и алгоритма перехода от логических функций состояний возможности к 

вероятностным. Конкретные способы обеспечения живучести систем, как правило, являются 

реализацией одного или одновременно нескольких принципов, которые рассматриваются в 

статье. Данные принципы являются руководством к действию в задачах синтеза живучих систем 

на уровне заданий совершенствования и теоретической базой для разработки конкретных 

способов обеспечения живучих систем. 

Ключевые слова:  компьютерная система,  надѐжность, матрица возможностей, принцип 

живучести, уровень заданий совершенствования 

 

Забезпечення працездатності інформаційних систем, доступності й конфіденційності 

інформації в будь–яких умовах, у тому числі й у разі виникнення непередбачуваних 

ситуацій, потребує значної кількості ресурсів і витрат. З ростом масштабів інформаційних 

систем застосування до них лише класичних методів забезпечення безпеки, надійності й 

відмовостійкості стає недоцільним, крім того, цих методів не достатньо для вирішення 

перерахованих вище завдань. Необхідна розробка нових підходів, підтримка нових 

властивостей інформаційної системи, які дозволили б їй безупинно виконувати свої функції 

із заданими показниками якості. 

Однією з таких властивостей є живучість. Живучість – це фундаментальна властивість 

складних систем. Біологічні, соціальні та інші системи від початку мають властивість 

живучості, що дозволяє їм зберігати цілісність, виконувати свої функції й розвиватися в 

несприятливому навколишньому середовищі. Методи й засоби забезпечення живучості 

успішно застосовуються під час створення складних технічних систем і досліджуються 

багатьма різними дисциплінами [1-5]. 
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Тому на даний момент одним з основних і першочергових завдань розвитку 

інформаційних систем є розробка власне технології надання їм властивості живучості, а 

також розробка відповідних методів і засобів. 

Аналіз моделей і методик оцінки показників живучості комп'ютерних систем переконує 

в тому, що існує деяка стійка система поглядів або принципів, управління якими завжди 

призводить до певного позитивного ефекту у справі забезпечення даної властивості. Ці 

принципи можуть бути сформульовані на основі аналізу матриці спроможності системи і 

алгоритму переходу від логічних функцій станів спроможності до ймовірнісних [6]. 

Принцип 1 – елементи системи повинні мати малу структурну значимість і високу 

стійкість. 

Аналізуючи матрицю станів спроможності, можна помітити, що існують підмножини 

елементів, втрата працездатності яких призводить до втрати стану спроможності всієї 

системи. Такі підмножини називають "мінімальним перетином" структури. Найбільшу 

"небезпеку" представляють перетини, що складаються з малого числа елементів. Очевидно, 

що елементи "мінімальних перетинів" повинні бути дубльованими. 

Пошук таких елементів структурно можливий за допомогою показника значущості. 

Розрахувавши показники значущості для кожного елемента системи, легко ранжувати ці 

елементи за ознакою. 

Захист або дублювання елементів, що розташовані першими в даному рядку, дасть 

більший ефект. 

Принцип 2 – структура системи повинна забезпечувати, по можливості найбільше чи 

достатнє (в задачах оптимізації) число станів спроможності. 

Очевидно, що чим більшим числом станів спроможності володіє система, тим вище 

ймовірність реалізації хоча б одного з них. Це легко показати аналітично, аналізуючи 

структуру показників живучості асоціативно-структурних і асоціативних систем 
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Збільшення числа варіантів побудови системи (LT), що забезпечують її ефективне 

функціонування, а також числа кон’юнкцій (L0) у функції станів спроможності 

ортогональній диз’юнктивній нормальній формі однозначно сприяє збільшенню показників 

живучості при інших рівних умовах. 

Принцип 3 – стани спроможності системи повинні забезпечуватися якомога меншим 

числом елементів. 

Скорочення числа елементів, які забезпечують стан спроможності, знижує уразливість 

системи. На прикладі (2) легко простежити таку динаміку: G → Gmax при Fl → 1. 

Реалізація даного принципу призводить до побудови системи на основі модулів, кожний 

з яких здатний забезпечити стан спроможності всієї системи. 

Принцип 4 – різні стани спроможності системи повинні забезпечуватися різними 

елементами. 

Наслідком реалізації цього принципу є збільшення числа елементів, які складають 

"мінімальний перетин" структури системи. "Мінімальним перетином" елементів системи 

називають підмножину елементів системи, знищення яких призводить до втрати стану 

спроможності системи в цілому. Природно, чим більше елементів складають "мінімальний 

перетин", тим нижча ймовірність їх одночасного ураження, тим вище показник живучості 

системи. 

У разі реалізації даного принципу на практиці слід мати на йду, що логічна функція 

станів спроможності та системи диз’юнктивної нормальної форми, в цьому випадку, є 
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ортогональною і може легко (заміною логічних змінних на показники стійкості відповідних 

елементів системи) перетворюватися в ймовірнісну функцію станів спроможності. 

Природно, що список принципових положень, керівництво якими у справі забезпечення 

живучості систем завжди дає позитивний ефект. Пошук нових положень та уточнення вже 

відомих актуальна наукова задача [7]. Важливість таких досліджень підтверджується ще і 

тим, що зазначені принципи є керівництвом до дії в задачах синтезу живучих систем на рівні 

завдань вдосконалення і теоретичною базою для розробки конкретних способів забезпечення 

живучих систем. 

Конкретні способи забезпечення живучості систем, як правило, являються реалізацією 

одного або одночасно кількох принципів, які було розглянуто раніше. 

Відомі в теорії живучості систем [8] способи забезпечення даної властивості 

реалізуються на різних ієрархічних рівнях – елементному, підсистемному або системному. 

Спосіб вибіркового захисту елементів системи реалізується без будь–яких структурних 

перетворень. Виділені на забезпечення живучості системи заходи витрачаються лише на 

захист елементів, причому так, що захисту піддаються не всі елементи системи, а тільки ті, 

які відповідають двом вимогам: 

– в пріоритетному за значимістю рядку дані елементи повинні мати найменший 

порядковий номер; 

– захист даних елементів може дати великий ефект, ніж дублювання. 

Показник значущості i-го елемента обчислюється наступним чином [1]: 
 

Pi=Zi(1 – qi) (3) 
 

де     Zi – показник відносної структурної значущості; 

  qi – значення показника стійкості. 

Значення Pi, критичні до показників структурної значущості і стійкості i-го елементу 

системи. Причому міра цієї критичності однакова. 

У завданнях синтезу живучих систем важливе значення має ряд елементів, 

ранжируваних по убуванню показника значущості: 
 

Pj >Pj+1, j=1,2,…,n                                                                      (4) 
 

Очевидно, захист або дублювання елементу, що має найменший номер в ряді (4), стануть 

найбільш ефективними заходами забезпечення живучості системи, що реалізовуються на 

рівні елементів. Проте цей висновок справедливий тільки у тому випадку, якщо завдання 

синтезу вирішується без яких-небудь обмежень на витрату ресурсів. Якщо такого роду 

обмеження існують, то визначальний елемент вибирається з рядка (4) з урахуванням 

можливих (допустимих) варіацій його параметрами в межах області визначення цільової 

функції. 

Рішення про захист елементів може бути обумовлено в результаті порівняння показників 

чутливості і показника значущості до структурних перетворень (Кz) і захисту (Кq). 

З урахуванням (3) 
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Очевидно, слід віддати перевагу захисту елемента, ніж його дублюванню,  

якщо 
, ,z i q iK K . 

Наслідком реалізації даного способу є зниження величини показника значущості 

елементів, які підлягають додатковому захисту. 

Застосування способу вибіркового захисту елементів доцільно в тому випадку, коли 

показники значущості елементів, які складають початок пріоритетного ряду, істотно 

перевищує показники наступних. 
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Якщо величини показників значущості мало відрізняються, тобто ряд (4) практично 

однорідний, то застосування способу вибіркового захисту недоцільно. 

Спосіб дублювання передбачає реалізацію принципів 1 і 2 і заснований на розвитку 

збитковості елементів. 

Вибір елементів, дублювання яких дає найбільший ефект, здійснюється за методикою, 

викладеною в ході розгляду способу вибіркового захисту. Відмінність полягає в тому, що до 

способу дублювання вдаються у випадку, коли нерівність 
, ,z i q iK K  набуває вигляду 

зворотної нерівності. 

  
, ,z i q iK K .  

Включення дублюючих елементів в структуру приводить: 

– до зниження структурної значущості (Zi → 0), а значить і показника значущості  

Пі → 0 основного елемента; 

– до збільшення числа станів здатності системи. Ясно, що обидва ці слідства 

сприяють збільшенню показника живучості системи. 

Практична реалізація дублювання елементів в інтересах забезпечення живучості істотно 

відрізняється від аналогічних дій в інтересах забезпечення надійності системи. Відмінність 

полягає в тому, що в завданнях живучості дублюючий елемент має бути просторово 

віддалений від основного елемента або, якщо це неможливо, повинен мати інший захист від 

вражаючих чинників. 

Захищеність і розміщення дублюючого елемента при рішенні проблем надійності ролі не 

грають, оскільки  експлуатація основного і дублюючого елемента передбачається в 

однакових умовах. 

При вирішенні проблем живучості важливо, щоб при впливі вражаючого чинника певної 

фізичної природи (ударна хвиля, радіація, тепловий потік і т. п.) хоч би один з елементів 

(основний або дублюючий елемент) зберіг працездатність. 

Якщо за умовами основний і дублюючий елемент мають малу стійкість, то дублювання 

може не вирішити задачі. В цьому випадку можливий перехід від дублювання до 

багатократного резервування. 

Природно, що реалізація способу дублювання зв'язана із значними і матеріальними 

витратами. Якщо розглянути випадок, коли обмежень на вказані витрати немає, то після 

багатократного застосування спосіб дублювання в границі вироджується в спосіб 

ешелонування, коли з дублюючих елементів призначення формуються другий, потім третій і 

т. д. ешелони. 

Спосіб автоматизації елементів системи припускає реалізацію принципу 3, коли 

забезпечення заданого рівня живучості досягається шляхом включення в структуру 

елементів універсальних по функціональному призначенню елементів–модулів. 

Наслідком автоматизації елементів є зменшення числа елементів в системі і зниження їх 

структурної значущості, а також скорочення числа елементів, що становлять найкоротший 

шлях ефективного функціонування вихідних елементів системи (Fl → 1). 

У границі автономізація елементів вироджує систему структурного типу в асоціативно–

структурну або навіть асоціативну систему, що складається з однорідних за призначенням і 

повністю автономних елементів. 

Спосіб укрупнення або розділення елементів системи доцільно застосовувати у тому 

випадку, коли в структурі системи є елементи, що відмічені двома особливостями: 

– елементи мають високу значущість; 

– є можливість ділення елементів на частини з подальшим їх розосередженням без 

істотної зміни властивостей призначення системи. 

Відмінність цього способу від способу дублювання полягає в тому, що збільшення числа 

елементів  тут відбувається не за рахунок включення в структуру системи нових 
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(дублюючих) елементів, а в результаті ділення основних. Крім того,  реалізація способу 

укрупнення, як правило, не пов'язано зі значними матеріальними витратами і збільшенням 

масогабаритних характеристик системи. 

Укрупнення значимих елементів супроводжується збільшенням числа станів здатності 

системи (L) і, за інших рівних умов, знижує шанс знищення елементів. 

Спосіб укрупнення найбільш доступний для реалізації на практиці. До системи, 

орієнтованої на цей спосіб забезпечення живучості, пред'являється вимога мобільності. 

Спосіб ешелонування припускає розвиток надмірності на рівні усієї системи або 

найважливіших її підсистем. Цей спосіб ґрунтується на комбінуванні вимог принципів 

забезпечення живучості. Реалізація цього способу пов'язане зі значними економічними і 

масогабаритними витратами. На практиці найбільш реалістичне ешелонування систем на 

рівні їх підсистем (ешелонування запасів матеріальних засобів, каналів зв'язку і управління, 

виробничих потужностей, засобів оборони і т. д.) Порівняльний аналіз ефективності 

розглянутих способів забезпечення живучості систем (без урахування економічних 

чинників), виконаний з використання аналітичних моделей, показує перевагу способу 

ешелонування. 
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ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ ПРИ ПІДВИЩЕННІ 

ФІЛЬТРУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ФАПЧ З УРАХУВАННЯМ ДІЇ 

ФАЗОВОГО ШУМУ 

 
Lebed Y.V., Belyakov R.O., Krivenko O.V., Ostapenko O.O. An estimation of parameters 

initial signal is at the increase filter properties the system of PLL  taking into account the action of 

phase noise. The systems of PLL  are widely used in the modern systems mobile, satellite, and trunking 

communication, and also in the perspective military radiotechnical complexes of the different setting (Air 

Force, Navy military)  Indexes quality the systems of PLL, largely determine efficiency and quality of 

connection.  

In the article influence elements the digital system PLL  is investigational on stability of parameters 

of initial signal the system. The estimation of stability initial signal the digital system PLL is conducted, 

at maximally possible disagreement between frequencies of signal and reconstructed generator, within the 

limits which passing is provided to the mode of shadowing the system PLL. It is shown that the stripe 

key-in contour of PLL influences in a time of fascination and size djiters of initial vibrations the digital 

system PLL, which promotes phase noise of initial vibrations and reduces filter properties the system.  
It is shown that of fascination and possibility suppression djiter initial vibrations of the digital 

system PLL are mutually exclusive descriptions. Possibility suppression djiter initial vibrations the digital 

system PLL quickly diminishes with the increase of frequency  entrance signal from frequency the not 

synchronized system PLL. 

Estimation djiter of initial vibrations the digital system PLL, allows numeral to estimate influence of 

phase noise initial vibrations the digital system PLL,  and provides diminishing of phase noise and 

promotes filter properties the system. 

The conducted analysis showed that at the correct tuning the system PLL possibly not only to 

synthesize frequencies but also proceed in a supporting time signal, improving his parameters. System 

PLL if necessary maybe used for expansion of set  the synthesized frequencies and maximally possible 

suppression of noises initial signal. 
Keywords: system of PLL, djitter. 

 

 

Лебідь Є.В., Бєляков Р.О., Кривенко О.В., Остапенко О.О. Оцінка параметрів вихідного 

сигналу при підвищенні фільтруючих властивостей системи ФАПЧ з урахуванням дії 

фазового шуму. В статті досліджено вплив елементів системи ФАПЧ  на стабільність параметрів 

вихідного сигналу системи. Проведено оцінку стабільності вихідного сигналу системи ФАПЧ, при 

максимально допустимій неузгодженності між частотами сигналу та перебудованого генератора, в 

межах якої забезпечується перехід до режиму стеження системи ФАПЧ. Показано, що смуга 

пропускання контура ФАПЧ впливає на час захоплення та величину джитера вихідних коливань 

цифрової системи ФАПЧ, що підвищує фазовий шум вихідних коливань і знижує фільтруючі 

властивості системи. 

Ключові слова: система фазового автопідстроювання частоти, джитер. 

 

 

Лебедь Е.В., Беляков Р. О., Кривенко А.В., Остапенко А.О. Оценка параметров 

исходящего сигнала при повышении фильтрующих свойств системы ФАПЧ с учетом 

действия фазового шума. В статье исследовано влияние элементов системы ФАПЧ на 

стабильность параметров исходного сигнала системы. Проведена оценка стабильности исходного 

сигнала системы ФАПЧ, при максимально допустимой неузгодженності между частотами сигнала 

и перестроенного генератора, в пределах которой обеспечивается переход к режиму слежения 

системы ФАПЧ. Показано, что полоса пропускания контура ФАПЧ влияет на время увлечения и 

величину джитера исходных колебаний цифровой системы ФАПЧ, которая повышает фазовый 

шум исходных колебаний и снижает фильтрующие свойства системы. 

Ключевые слова: система фазовой автоподстройки частоты, джитер. 
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Вступ  

Постановка задачі. Цифрові системи передачі інформації (ЦСПІ) широко 

використовуються в техніці зв’язку і управління, радіоавтоматиці, радіовимірювальних 

комплексах і інших системах автоматичного регулювання.  

У таких системах структура приймача містить цифрову частину, в якій реалізуються 

алгоритми фільтрації, демодуляції та синхронізації різного рівня. У основі систем 

синхронізації ЦСПІ, застосовується система фазового автопідстоювання частоти ФАПЧ 

(Phase Locked Loop (PLL)). 

Це системи високочастотної і тактової синхронізації, що формують опорні коливання на 

приймальній стороні по вхідному сигналу, а також синтезатори частот, сітки 

високостабільних коливань задаючих генераторів і гетеродинів приймача і передавача. 

Ефективне функціонування цих систем залежить від забезпечення синхронної роботи їх 

передавальних і приймальних пристроїв, яка може бути порушена внаслідок взаємної 

нестабільності частот переданих і опорних сигналів приймача, так і ефекту Доплера. 

Нестабільність частот, зумовлена вказаними вище чинниками, є причиною, яка 

ускладнює синхронізацію передавальних і приймальних пристроїв по несучій і тактовій 

частотам. 

Виникнення помилок через нестабільності частот на етапі синхронізації приймача не 

припустима, тому для забезпечення синхронної роботи прийомо-передавальних пристроїв 

(усунення частотного розладу вхідного сигналу, і сигналу керованого генератора приймача) 

використовуються системи фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ), які здатні 

синтезувати необхідну для роботи частоту, синхронізувати фази тактових частот.  

Аналіз літературних джерел. У роботах [1 - 7] розглянуті системи фазового 

автопідстроювання (ФАПЧ), які використовуються в програмних приймально-передавальних 

пристроях для відновлення несучої частоти та символьної синхронізації.  

В системі фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) мають місце фазові шуми блоків 

та вузлів, що знижують якість роботи системи ФАПЧ. 

Інерційність елементів системи ФАПЧ призводить до зміни тривалості перехідних 

процесів і обмеження смуги утримання і захоплення кільця системи ФАПЧ, а також 

можливості придушення джитера системи.  

У роботах [1 - 3], пропонуються шляхи оптимізації часу захоплення і стабільності 

синтезованого сигналу на виході системи ФАПЧ. Одним з основних завдань при розробці 

систем ФАПЧ є зниження рівня фазових шумів при збереженні широкого діапазону 

перебудови робочих частот.  

Таким чином при проектуванні системи ФАПЧ необхідно враховувати структуру 

системи та провести оцінку стабільності вихідного сигналу системи ФАПЧ при максимально 

допустимій неузгодженності між частотами сигналу та перебудованого генератора для 

оптимізації часу захоплення і стабільності синтезованого сигналу системи. 

Мета та задачі дослідження оцінити параметри вихідного сигналу при зменшенні 

фазового шуму та підвищення фільтруючих властивостей системи ФАПЧ. 

Для досягнення мети розв’язуються такі наукові задачі: 

- дослідження впливу завад на функціональні вузли системи фазового 

автопідстроювання частоти від яких залежить якість роботи системи ФАПЧ; 

- оцінити дію абсолютного джитера вихідних коливань цифрової системи ФАПЧ для при 

впливі фазового шуму вихідні коливання цифрової системи ФАПЧ. 

 

1. Вплив завад на вузли системи ФАПЧ 

Якість роботи схеми системи фазового автопідстроювання частоти  (ФАПЧ) залежить від 

багатьох показників у тому числі від рівня фазового шуму. Основне завдання з метою 
зменшення фазового шуму системи ФАПЧ є об'єктивний вибір смуги частот кола зворотного 

зв'язку, так щоб забезпечувався компроміс між рівнем вихідного фазового шуму й смугою 

пропускання фільтра нижніх частот (ФНЧ) в схемі ФАПЧ. 



Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №2(42) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Стор. 74 

Фазовий шум на виході системи ФАПЧ (рис. 1) зумовлений двома джерелами: шумом 

опорного джерела та внутрішнім шумом перебудованого генератора (ПГ). Перший 

генерується джерелами сигналу, паразитними зв’язками в пристрої, неідеальностями в схемі 

джерела живлення. Шум ПГ генерується елементами фільтра нижніх частот (ФНЧ), 

підсилювачем в схемі ПГ та джерелом живлення.  
                                            

 

 

 

       

           

                                                                                       
 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 
Опорний генератор 

 

 
Цифровий фазовий 

детектор 

 

 
Цифровий фільтр 

нижніж частот 

 

 

Перебудований 

генератор 

 

 

 

Дільник частоти 

 

Шум 

опорного генератора 
Шум 

фазового детектора 
Шум 

перебудованого генератора 

Шум 

дільника 
 

Рис. 1 

 

Для завад, що діють на інші функціональні вузли (фазовий детектор, дільник частоти із 

змінним коефіцієнтом ділення, фільтр нижніх частот, генератор опорних коливань) і власних 

шумів цих функціональних вузлів повністю цифрова система ФАПЧ являє собою фільтр 

нижніх частот.             

Об'єктом управління в системі ФАПЧ є перебудований генератор (ПГ). Частота напруги 

ПГ є вихідним сигналом системи ФАПЧ, на яку діє напруга від опорного генератора з 

частотою ОГ. Цифровий фазовий детектор (ФД) вимірює фазову неузгодженість між двома 

сигналами, вихідний сигнал якого є нелінійною періодичною функцією різниці фаз сигналів, 

що подаються від опорного генератора і перебудованого генератора.  

Початкова фазова неузгодженість між двома сигналами визначається, як 

 = ОГ – ПГ. 
 

де ПГ – початкова фаза частоти сигнала ПГ. 

Відповідно до структури рис. 1 передаточна функція системи ФАПЧ має вигляд: 

 
.

( ) .
D G FK K K z

G z
z



 
 

де   , ,D G FK K K z  передаточні функції фазового детектора, перебудованого генератора, 

фільтра нижніх частот. 

Смугу пропускання ωс визначаємо з умови: 

  .
N

zG 1
1

  

 

 

 

Для ФНЧ 2-го порядку [2], смуга пропускання дорівнює 
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Важливим параметром систем ФАПЧ є величина смуги захоплення ωз (діапазон 

первинних неузгодженностей між частотами сигналу і перебудованого генератора, в межах 

якого забезпечується перехід до режиму слідкування за частотою). 

Смуга пропускання контура безпосередньо впливає на характеристики синтезованого 

сигналу і час захоплення (час встановлення робочого режиму), зменшення смуги 

пропускання контуру приводить до збільшення часу захоплення і покращення параметрів 

вихідного сигналу. Для забезпечення стійкості контура системи ФАПЧ величина ωз має бути 

на порядок менше частоти порівняння ФД. 
Для оцінки стабільності системи ФАПЧ, введемо поняття однієї з характеристик 

синтезованого сигналу - джитера (часової нестабільності періоду/частоти коливань системи 

ФАПЧ).  

1) Циклічний джитер 

1 .n nT T T    

 

де T,Tn  період n-го такту і середній період за деякий час. 

Средньоквадратична величина  ΔTn1 визначається як: 
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Інший вид джитера - міжперіодний джитер, визначається, як стандартне відхилення 

різниці періодів двох сусідніх циклів 
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Необхідно розрізняти джитер періоду і міжперіодний джитер. Джитер періоду порівнює 

період коливань із середнім періодом, а міжперіодний джитер порівнює період коливань з 

попереднім періодом. 

Джитер періоду не містить ніякої динамічної інформації, в той час як міжперіодний 

джитер описує короткочасну динаміку періоду. 

2) Джитер між двома послідовними періодами  

,TTT nnn  12  

 

3) Абсолютний джитер – максимальне відхилення на проміжку де-якого  проміжку часу 

 max x yT T T    

 

де ,x yT T  два де-яких періоду в сигналі. 

Величина джитера визначається зовнішніми внутрішніми джерелами шуму. До 

зовнішніх відносяться нестабільність опорного генератора і нестабільність напруги 

живлення, до внутрішніх відносяться внутрішні шуми функціональних блоків системи 

ФАПЧ. 

У системах ФАПЧ найбільш важливою характеристикою є джитер вихідних коливань 

системи, який залежить від шумових властивостей перебудованого генератора і параметрів 

петлі зворотного зв'язку системи ФАПЧ, який враховує ефекти флуктуації фази і флуктуації 

амплітуди коливань генераторів. 
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Усі перераховані паразитні дії проявляються через збільшення коливань керуючої 

напруги в сталому режимі, тобто для збільшення стабільності вихідного сигналу необхідно 

збільшувати величину складової ємності ФНЧ незалежно від його порядку і типу. При цьому 

для збереження положення полюсів фільтру необхідно зменшувати величину опору R, що 

означає зменшення смуги пропускання ωc. 

Зменшення джитера є збільшення робочої частоти ПГ. Якщо ПГ має однакову крутизну 

по всьому діапазоні керуючої напруги (коефіцієнт передачі ПГ постійний), то при зміні 

керуючої напруги, на V  частота ПГ зміниться на VKF G . При цьому зміна періоду 

T  виявиться менше на високих частотах, викликавши тим самим менше коливання 

керуючої напруги. Відповідні приклади розрахунку T  для різних частот ПГ при 

збереженні на виході вхідної частоти наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Параметри Повторення частоти Множення на 4 

FПГ f 4f 

TПГ 1/ f 1/ 4f 

ΔFПГ VKG  VKG  

ΔTПГ 

 G

G

VKff

VK




  G

G

VKff

VK





44
 

ΔTвих 

 G

G

VKff

VK




  G

G

VKff

VK





44
 

 

Приведені вирази показують, що при підвищенні частоти роботи ПГ стабільність 

вихідного сигналу зростає. Хоча приведений розрахунок не враховує особливості фільтрації 

керуючої напруги у ФНЧ, тенденція збільшення стабільності сигналу при збільшенні частоти 

роботи ПГ підтверджується і при моделюванні усієї системи ФАПЧ (рис. 2): в обох випадках 

вхідна і вихідна частоти дорівнюють 50МГц, але розрізняються робочі частоти ПГ - 200 МГц 

і 400Мгц. Видно, що при роботі ПГ на частоті 400МГц джитер вихідного сигналу значно 

менше. При моделюванні в обох випадках використовувався однаковий ФНЧ 2-го порядку.  

 

  MHzfin 50 MHzfout 50 4N             MHzfin 50 MHzfout 50 8N  

MHzfG 200
     

MHzfG 400  

 
psT 50

      
psT 2

 
 

Рис. 2 

 

Аналогічне порівняння сигналів при вхідній і вихідній частоті в 10 МГц з коефіцієнтами 

множення частоти 8 і 16 наведено на рис. 3. В якості опорного генератора використовувався 
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неідеальний генератор з джитером ΔT=18 пс. Видно, що при N=8 стабільність вихідного 

сигналу погіршується, а при N=16 його стабільність не погіршується відповідно до вхідного. 

 

     MHzfin 10 MHzfout 10 8N
     

MHzfin 10 MHzfout 10 16N
 

MHzfG 80
     

MHzfG 160  

 
psT 35

      
psT 30

 
Рис. 3 

 

При роботі з реальною системою ФАПЧ виникає негативний параметр вихідного 

сигналу - нестабільність вихідних коливань системи ФАПЧ, обумовленої дією фазового 

шуму перебудованого генератора. Шум ПГ спричиняє пряму дію на якість синтезованого 

сигналу. Значною мірою це пов'язано з роботою ПГ, вихідна частота якого залежить не лише 

від керуючої напруги, а й нестабільністю частоти. Значення вихідної частоти зрізу контура 

системи ФАПЧ  визначається нестабільністю частоти перебудованого генератора. 

 

2. Розрахунок нестабільності періоду вихідних коливань системи ФАПЧ, 

обумовленої дією фазового шуму перебудованого генератора 

Знаючи вираз для оцінки абсолютного джитеру перебудованого генератора 

 
2

0

2

8
.

3
off

off off

fkt V
L f

p V f

 
   

 
 

 

можливо чисельно визначити значення фазового шуму коливань перебудованого генератора. 

Параметр  offfL  визначається, як номінальне значення частоти вихідних коливань 

перебудованого генератора. 

Знаючи значення  offfL
 

можна оцінити спектральну щільність потужності фазового 

шуму [7, 8]. Для цього слід скористатися емпіричним співвідношенням [9]: 

  10

( )
10 log ,

2
off

S f
L f

 
   

               (1) 

звідси отримаємо: 
 
10( ) 2 10 ,

offL f

S f                 (2) 

Співвідношення (2) застосуємо для низького рівня фазового шуму. Співвідношення між 

спектральною щільністю потужності і фазовим шумом коливань справедливо, якщо існує 

можливість експериментального визначення  offfL . 

Вираз (1) для малих значень фазового шуму дорівнює: 

 (t) (t) / 2 ,n cV V t f  
              (3) 
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де 
 V t

 - сигнал без шуму 

1
cf

T


, Т - період функції 
(t)nV

. 

При малих значеннях (t) : 

(t) ( ) v ( ),n nV V t t 
 

v ( ) ,
2

n

c

dV(t) (t)
t

dt f





    

        (4)
 

Тоді вираз (3) можна переписати: 

(t) ( ) v ( ),n nV V t t 
           (5) 

 

Функція 
(t)V

 періодична з періодом Т; її розкладання в ряд Фур'є має вид 

 
 2

,
jkf t

e

n k

k

V t V






              (6) 

Підставляючи (6) в (4) одержуємо: 

 
 2

,
jkf t

e

n k

k

V t jkV






              (7) 

 

З урахуванням (7) спектральна щільність потужності сигналу 
v ( )n t

становить: 

 
2

( ) ,vn k c

k

S f k V S f k f






        (8) 

 

Використовуючи (8) і враховуючи (1) вираз, що визначає фазовий шум можна 

представити у вигляді: 
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Звідси, за умови off cf f
 отримаємо 

  ),f(SfL offoff 
2

1

 
 

Спектральна щільність потужності фазового шуму вихідних коливань системи ФАПЧ, 

викликана дією фазового шуму коливань перебудовується цифровим кодом генератора, може 

бути визначена: 
2

( ) 1 ( ) ( ).G

PLL PLL GS H S     
    (9) 

 

Вираз (9) може бути використано не тільки для чисельної оцінки спектральної щільності 

потужності фазового шуму вихідних коливань цифрової системи ФАПЧ, але і для 

порівняння фільтруючих властивостей цифрових систем ФАПЧ з різними передавальними 

функціями. 

 

3. Оцінка абсолютного джитера вихідних коливань цифрової системи ФАПЧ 

Оцінку абсолютного джитера вихідних коливань цифрової системи ФАПЧ проведемо 

поетапно. 
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Етап 1. 

1.1) Визначимо параметри функціональних блоків цифрової системи ФАПЧ 

 , , .D G FK K K z  

1.2) Складемо передаточну функцію фільтра нижніх частот. 

1.3) Визначимо значення коефіцієнта ділення дільника частоти dN . який знаходитися, як 

відношення необхідного значення частоти вихідних коливань системи ФАПЧ і частоти 

коливань опорного генератора. 

1.4)  Знаючи період коливань опорного генератора, запишемо передавальну функцію 

 1 PLLH z  в z - області на передавальну функцію  1 PLLH   в частотній області за 

допомогою співвідношення 2 .j T j fTz e e    

 

Етап 2. 

2.1) Визначимо значення  cc t , використовуючи  
2
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off

off off
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p V f

 
   

 

коефіцієнт   буде дорівнювати 0.75, а   дорівнюватиме 
3

2
 перебудованого генератора [10]. 

2.2) Визначаємо частоту коливань перебудованого генератора 0f . 

2.3) Значення потужності споживання системи ФАПЧ можна за допомогою 

співвідношення max 02 .ddP V q f   
 

 

Етап 3. 

3.1) За допомогою    2 2

0 00 0

8 8
1 sin
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   та 

     
2

1G

PLL PLL GS H S      знаходимо значення міжперіодного джитера цифрової системи 

ФАПЧ. 

Чисельно оцінити вплив фазового шуму на часову нестабільність періоду вихідних 

коливань цифрової системи ФАПЧ можливо, якщо буде визначено спектральну щільність 

потужності коливань перебудованого генератора з урахуванням дії фазового шуму. 

 

Висновки 

У статті показано, що ширина смуги захоплення та можливість придушення джитера 

вихідних коливань цифрової системи ФАПЧ є взаємовиключними характеристиками. 

Можливість придушення джитера вихідних коливань цифрової системи ФАПЧ швидко 

зменшується з збільшенням частоти вхідного сигналу від частоти не синхронізованої 

системи ФАПЧ. 

Оцінка джитера вихідних коливань цифрової системи ФАПЧ, дозволяє чисельно оцінити 

вплив фазового шуму вихідні коливання цифрової системи ФАПЧ,  та забезпечує зменшення 

фазового шуму і підвищує фільтруючі властивості системи. 

Проведений аналіз показав, що при правильному налаштуванні системи ФАПЧ можливо 

не лише синтезувати частоти, але і відновлювати опорний тактовий сигнал  покращуючи 

його параметри. Система ФАПЧ при необхідності може використовуватись для розширення 

набору синтезованих частот і максимально можливого придушення шумів вихідного 

сигналу. 
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УДК 519.682 
 

Онищенко В.В., к.ф.-м.н.; Скубак А.Н., к.т.н.; Яскевич В.А., к.т.н. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ІТ-ОТРАСЛИ 

 
Onyshchenko V.V., Skubak A.N., Yaskevych V.O. Demand of programming languages in IT- 

industry. The article analyzes the use of programming languages by industry. Their brief characteristics 

are given. Today, information technology is an integral part not only of any successful business, but also 

of our daily life. Informatization is the benefit, thanks to which over the past 30 years people have rapidly 

progressed in their development ahead of the level of knowledge of predecessors. It is difficult today to 

imagine our life without computers and computer programs. How these programs are written and in what 

programming language? The article analyzes the changes in the popularity of programming languages 

from 2002 to 2015. 

What programming language is most popular among developers? And which one is the best 

regarded on the market? Questions like these are asked not only by beginners, who choose the ―most 

suitable tool‖ in which it is worthwhile to invest time and effort. These questions are also of concern to 

constantly self-improving pro developers who want to keep up with the ever changing market conditions. 

The strongest growing-points are found where programming languages successful in themselves are 

naturally combined with the popularity of their native platforms. First of all it is the rapid rise of 

Objective-C as well as Java, the popularity of the latter in the recent years is noticeably supported by the 

Android platform. However, the same factor can work the opposite way like in the case of Objective-C, 

demand of which is slowly declining with the shrinking market share of the iOS. Here the fate of 

programming language becomes a hostage of the native platform. 

The overall situation is reduced to the following problem. What is more profitable for a certain 

programmer to focus on: current demand (and then it is Java, PHP, Objective-C and mobile technologies) 

or future prospects in an attempt to get into the "greatest demand phase" of tomorrow, in which case it is 

better to stake on Python, Ruby, Scala and cloud technologies. 

A more conservative option is stick to the classics, which has been and will be in demand for a long 

time. It's Java, Javascript, and C#, C++. 

Keywords: Information Technology, programming, programming language, info, IT industries. 

 

Онищенко В.В., Скубак О.М., Яскевич В.А. Затребуваність мов програмування в ІТ-

галузі. У статті проведений аналіз застосування 15 найбільш уживаних мов програмування по 

галузям та напрямкам практичної діяльності. Дана їх коротка характеристика. У статті проведений 

аналіз зміни популярності мов програмування з 2002 по 2015 роки. В роботі наведено перелік 12 

самих оплачуваних мов програмування. 

Ключові слова: інформаційні технології, програмування, мова програмування, інформація, 

ІТ-галузь. 

 

Онищенко В.В., Скубак А.Н., Яскевич В.А. Востребованность языков 

программирования в ІТ-отрасли.  В статье проведен анализ применения 15 самых 

востребованных языков программирования по отраслям и направлениям практической 

деятельности. Дана их краткая характеристика. В статье проведен анализ изменения популярности 

языков программирования с 2002 по 2015 годы. В работе приведен перечень 12 самых 

оплачиваемых языков программирования. 

Ключевые слова: информационные технологии, программирование, язык 

программирования, информация, ІТ-отрасль. 

 

Введение 

В современном мире, когда количество технических достижений стремительно растѐт, а 

общение с людьми с разных точек планеты становится всѐ доступнее, информация и 

развитие всевозможных способов еѐ передачи приобретают огромное значение. Расстояние, 

на которое можно передать информацию, заметно увеличивается, аппаратура, 

применяющаяся в этих целях, становится более высокотехнологичной. Несмотря на обилие 

высококачественных современных технических и программных средств, специалисты в 

области телекоммуникаций и IT-технологий продолжают заниматься их разработками. Они 

трудятся над повышением качества хранения, обработки и передачи информации, созданием 

новых технологий. 
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Сегодня уже трудно представить нашу жизнь без компьютеров и компьютерных 

программ, которые управляют компьютерами и выполняются на них. Мало кого интересует, 

как написаны эти программы, какой при этом употреблялся язык программирования, но при 

этом все понимают важность их применения. Поэтому, в этой статье пойдѐт речь о языках 

программирования [1 - 3]. По разным оценкам, в настоящее время существует от двух с 

половиной до десяти тысяч различных языков программирования. 

В данной работе ставится задача: установить возможности основных языков 

программирования; использование языков программирования по отраслям и направлениям 

практической деятельности. 

 

Использование языков программирования 
Языки программирования применяются в следующих отраслях и направлениях 

практической деятельности: 

Web – все, что касается сети Internet: интернет-магазины, блоги, медиа порталы, 

социальные сети и тому подобное. 

3D графика – широко применяется в компьютерных играх, кинематографе, 

телевидении. 

Игры – широко применяются как в области развлечений так и при обучении и создании 

моделей конкретных реальных ситуаций. 

Enterprise – отрасль, в которой решаются потребности бизнеса: автоматизация 

платежей, процессов управления, учет клиентов и т.д. 

Системное программирование – создание программного обеспечения, которое 

управляет компьютерным оборудованием и обеспечивает работу других программ. 

Сетевое программирование – создание программного обеспечения, предоставляет 

возможность взаимодействия с другими компьютерами в сети. 

Anroid и iPhone – отрасли в которых создаются программы для мобильных устройств 

(телефонов, планшетов и т.д.). 

Сегодня для программистов наступают благодатные времена. Недаром Департамент 

трудовой статистики Минтруда США прогнозирует восьмипроцентный рост 

востребованности профессии программиста в ближайшие семь лет, пишет издание Mashable. 

С помощью директора по контенту образовательной онлайн-платформы Lynda Дуга Винни, 

издание определило самые востребованные языки программирования в 2015 году, которые 

приведены на (рис. 1.): 

1. Java. Java является одним из самых популярных языков для бэкэнд-разработки 

современных корпоративных веб-приложений. С Java и основанными на нѐм фреймворками 

разработчики могут создавать масштабируемые веб-приложения для широкого круга 

пользователей. Java — также основной язык, используемый для разработки родных Android-

приложений для смартфонов и планшетов. 

2. JavaScript. Почти каждый современный сайт использует JavaScript. Это ключевой 

язык для создания интерактивности сайта или построения пользовательских интерфейсов с 

одним из десятка популярных JavaScript-фреймворков. 

3. C#. C# является основным языком для разработки на платформах и сервисах Microsoft. 

Будь то разработка современных веб-приложений с использованием Azure и .NET, 

приложений для мобильных устройств на базе Windows или мощных «настольных» 

приложений для бизнеса, C# — самый быстрый способ использовать всѐ, что может 

предложить Microsoft. Кроме того, это и один из основных языков движка для разработки 

игр Unity. 

4. PHP. Пишете веб-приложение для работы с данными? Язык PHP наряду с базами 

данных (например, MySQL) является важным инструментом для создания современных веб-

приложений. На PHP разработано большинство сайтов, ориентированных на большой объѐм 

данных. Это также основополагающая технология мощных систем управления контентом, 

как WordPress. 

http://mashable.com/2015/01/18/programming-languages-2015/
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Рис. 1. Использование языков программирования 

 

5. С++. Если для максимальной отдачи мощности процессора вам необходимо 

подключиться непосредственно к железу, поможет язык C++. Это идеальный выбор для 

разработки мощного «настольного» программного обеспечения, игр с функцией аппаратного 

ускорения, а также приложений для ПК, консолей и мобильных устройств, требующих 

большого объѐма памяти для работы. 

6. Python. Python может сделать почти всѐ вышеперечисленное. Веб-приложения, 

пользовательские интерфейсы, анализ данных, статистика — для какой бы задачи вам не 

предстояло найти решение, в Python, скорее всего, найдѐтся подходящий фреймфорк. Совсем 

недавно учѐные пришли к выводу, что Python можно использовать в качестве основного 

инструмента для обработки гигантских объѐмов данных практически в любой отрасли. 

7. C. Почему язык C по-прежнему популярен? Из-за размера: маленький, быстрый и 

мощный. Если вы разрабатываете программное обеспечение для встраиваемых систем, 

работаете с системными ядрами или просто хотите выжать из имеющихся под рукой 

ресурсов всѐ до последней капли, C — то, что нужно. 
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8. SQL. Данные — всеобъемлющие и всепроникающие. SQL даѐт возможность найти 

необходимую информацию быстрым и надѐжным способом. Используя SQL, вы можете 

легко запрашивать и извлекать значительные объѐмы данных из больших и сложных баз 

данных. 

9. Ruby. Хотите запустить проект в рекордно короткие сроки или создать прототип 

новой идеи для веб-приложения? С помощью Ruby (и Ruby on Rails) это возможно довольно 

быстро. Обладая невероятной мощностью, язык прост в освоении. Плюс на нѐм написаны 

тонны популярных веб-приложений по всему миру. 

10. Objective-C. Собираетесь написать приложение для iOS? Тогда вы просто обязаны 

знать Objective-C. Несмотря на прошлогоднюю шумиху вокруг нового языка Apple Swift, 

Objective-C по-прежнему остаѐтся основополагающим языком приложений для экосистемы 

Apple. С Objective-C и официальным инструментом разработки ПО от Apple XCode до App 

Store — рукой подать. 

11. Perl. Можно ли назвать Perl эзотерическим языком? Да. Сбивает ли он с толку? Да. 

Является ли он супермощным языком и ключевым компонентом в арсенале 

кибербезопасности? Снова да. Разработчики используют Perl с самых истоков интернета, и 

он до сих пор считается ключевым инструментом для любого ИТ-специалиста. 

12. .NET. Хотя и не язык сам по себе, .NET является ключевой платформой Microsoft для 

разработки облачных и не очень сервисов и приложений. Становится более продвинутым и 

ценным с каждым новым релизом. Благодаря последним усилиям Microsoft в области 

разработки с открытым исходным кодом, .NET теперь приходит на платформы Google и 

Apple. Как результат, вы можете использовать .NET с различными языками 

программирования для создания мультиплатформенных приложений. 

13. Visual Basic. Ключевой язык .NET-платформы, Visual Basic позволяет создавать 

приложения для поддержки бизнеса, а также автоматизировать мощные приложения 

MSOffice. 

14. R. R двигает революцию больших данных. В 2015 году это обязательный язык для 

всех, кто нуждается в серьѐзном анализе данных: от сфер науки и бизнеса до развлечений и 

социальных медиа. 

15. Swift. За менее чем год существования язык программирования Swift привлѐк 

внимание разработчиков во всѐм мире как новый, простой и быстрый способ разработки для 

операционных систем OS X и iOS. Широкие полномочия и дружественный синтаксис 

Swift позволяют написать очередное убойное приложение для пользователей Apple. 

 

12 самых высокооплачиваемых языков программирования 

В прошлом году издание Quartz составило рейтинг [4, 5] самых высокооплачиваемых 

языков программирования в США (табл. 1) на основе исследования Burning Glass и 

Brookings Institution (долларов США в год): 

1. Ruby on Rails — $109,460 

2. Objective C — $108,225 

3. Python — $100,717 

4. JAVA — $94,908 

5. C++ — $93,502 

6. JavaScript — $91,461 

7. C — $90,134 

8. R — $90,055 

9. C# — $89,074 

10. Visual Basic — $85,962 

11. SQL — $85,511 

12. PERL — $82,513 

Примечательно, что последние несколько лет популярность Java стремительно падала. В 

2012 году этот язык уступил место C, с тех пор они год за годом сменяли друг друга в 

http://dev.by/news/apple-swift-vzletel-v-reytinge-samyh-populyarnyh-yazykov-programmirovaniya
http://dev.by/news/apple-swift-vzletel-v-reytinge-samyh-populyarnyh-yazykov-programmirovaniya
http://qz.com/298635/these-programming-languages-will-earn-you-the-most-money/
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первых двух позициях топа. Об этом свидетельствует анализ изменения популярности 

языков программирования с 2002 по 2015 годы. 

Помимо аналитики, на Tiobe есть также зал славы языков программирования. Почетное 

звание «Языка года» отдают тому языку, который показал самый бурный рост популярности 

в течение последних 12 месяцев. В прошлом году таковым стал JavaScript, а Java 

удостаивался награды только в 2005-м. 

 

Таблица 1 

Апрель 

2015 

Апрель 

2014 
Изменение 

Язык 

программирования 
Рейтинг Изменение 

1 2 ˄  Java 16.041% -1.31% 

2 1 ˅  C 15.745% -1.89% 

3 4 ˄  C++ 6.962% +0.83% 

4 3 ˅  Objective-C 5.890% -6.99% 

5 5  C# 4.947% +0.13% 

6 9 ˄  JavaScript 3.297% +1.55% 

7 7  PHP 3.009% +0.24% 

8 8  Python 2.690% +0.70% 

9 - ˄  Visual Basic 2.199% +2.20% 

10 10  Visual Basic .NET 2.126% +0.38% 

11 19 ˄  Delphi/Object Pascal 1.469% +0.72% 

12 13 ˄  Perl 1.340% +0.31% 

13 12 ˅  Transact-SQL 1.275% +0.10% 

14 18 ˄  MATLAB 1.263% +0.50% 

15 31 ˄  ABAP 1.228% +0.86% 

16 14 ˅  F# 1.196% +0.23% 

17 17  PL/SQL 1.110% +0.33% 

18 11 ˅  Ruby 1.068% -0.68% 

19 40 ˄  R 1.028% +0.76% 

20 24 ˄  Pascal 1.027% +0.43% 

 

Новый язык программирования Swift, анонсированный компанией Apple  в прошлом 

году, не вошел в топ-20, расположившись на 24-й позиции общего рейтинга. 

Изменение популярности языков программирования показано в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Год Победитель 

2014 JavaScript 

2013 Transact-SQL 

2012 Objective-C 

2011 Objective-C 

2010 Python 

2009 Go 

2008 C 

2007 Python 

2006 Ruby 

2005 Java 

2004 PHP 

2003 C++ 
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Выводы 

Какой язык программирования самый популярный среди программистов? А какой из них 

лучше котируется на рынке? Подобные вопросы задают не только новички, подбирающие 

«наиболее удачный инструмент», в который стоит инвестировать свои время и силы. Эти 

вопросы волнуют и перманентно самосовершенствующихся программистов-профи, которые 

стремятся угнаться за постоянно меняющейся конъюнктурой рынка. 

Наиболее сильные точки роста наблюдаются там, где удачные сами по себе языки 

органично накладываются на популярность их родной платформы. Прежде всего  это 

стремительный взлет Objective-C, а также Java, популярность которого в последнее время 

весьма заметно поднимается со стороны Android. Впрочем, тот же фактор может быть и 

наоборот, как, например, спрос на Objective-С, который медленно падает вместе с 

сокращающейся в последнее время рыночной долей iOS, — здесь судьба языка становится 

заложником родной платформы. 

Общая ситуация сводится к задаче: на что более выгодно ориентироваться конкретному 

программисту — на текущий спрос (и тогда это Java, PHP, Objective-С и мобильные 

технологии)? Или все-таки на перспективу, с попыткой попасть в «фазу наибольшей 

востребованности» завтрашнего дня, и в этом случае ставку лучше сделать на Python, Ruby, 

Scala и облачные технологии. Более консервативный вариант — придерживаться классики, 

которая имеет и будет иметь спрос еще долго, - это Java, Javascript и C#, С++. 
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УДК 004.73(042.4)      
 

Пономаренко А.В., к.т.н.; Булаковская А.А., магистр; Харлай Л.А., магистр 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕСОВЫХ ФУНКЦИЙ  

АЛГОРИТМА ВЕЕРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАДОНА 

 
Ponomarenko A.V., Bulakovska A.O. Kharlay L.O. Comparative analysis of the weighting 

functions of the fan beam Radon transform algorithm. The problem of rational choice weighting 

functions of discrete integral transforms in remote detection through defects in the pipe system. A 

weighting function on the basis of the module of the first derivative of the Gaussian function is proposed. 

Such choice ensures an optimal ratio between the degree of expansion of the impulse response of the 

system to the point source signal, and level and the shape of the side lobes of the response function. It is 

shown that that for development of the practically realized algorithms of tomography treatment it is 

necessary carefully to choose the weighting functions of two sized filtering. It is necessary properly to 

modify the traditional algorithms of computer tomography on the basis of windmill Radon transformation 

taking into account character of signals, hindrances and especially parameters of weighting functions.  

Keywords: discrete integral transform, Radon transform, weighting function, remote detection through 

defects, Gaussian function, response function 

 

Пономаренко О.В., Булаковська А.О., Харлай Л.О. Порівняльний аналіз вагових функцій 

алгоритму віяльного перетворення Радона. Розглянуто задачу раціонального вибору вагових 

функцій дискретних інтегральних перетворень в системах дистанційного виявлення наскрізних 

дефектів у трубопроводах. Запропоновано вагова функція на основі модуля першої похідної 

гаусівської функції. Показано, що при такому виборі забезпечується оптимальне співвідношення 

між ступенем розширення імпульсного відгуку системи на сигнал точкового джерела, рівнем і 

формою бічних пелюсток функції відгуку. 

Ключові слова: дискретне інтегральне перетворення, перетворення Радона, вагова функція, 

дистанційне виявлення дефектів, гаусівська функція, функція відгуку 

 
Пономаренко А.В., Булаковская А.А., Харлай Л.А. Сравнительный анализ весовых 

функций алгоритма веерного преобразования Радона. Рассмотрена задача рационального 

выбора весовых функций дискретных интегральных преобразований в системах дистанционного 

обнаружения сквозных дефектов в трубопроводах. Предложена весовая функция на основе модуля 

первой производной гауссовской функции. Показано, что при таком выборе обеспечивается 

оптимальное соотношение между степенью расширения импульсного отклика системы на сигнал 

точечного источника, уровнем и формой боковых лепестков функции отклика. 

Ключевые слова: дискретное интегральное преобразование, преобразование Радона, весовая 

функция, дистанционное обнаружение дефектов, гауссовская функция, функция отклика 

 

Введение 

При определении мест утечек жидкости из трубопроводов под давлением применяются 

методы дистанционного зондирования с комбинированным (линейным и угловым) 

сканированием датчиков акустических шумов. Для определения координат источника утечки 

чаще всего применяются корреляционные методы, однако для скрытых (подземных, 

подводных) трубопроводов точность метода будет довольно низкой. 

Требуемой точности можно достичь путем применения методов реконструктивной 

вычислительной томографии, модифицированных для случая пространственно-разнесенных 

приемников 1 . При томографической обработке данных в области пространственных 

частот получаем совокупность точек пространственного спектра в полярном растре, т.е. в 

координатах , .  

Как известно, в основе математического аппарата томографии лежат прямое и обратное 

преобразования Радона 2 . В работах 3, 4  показано, что для конкретной рассматриваемой 

задачи наиболее приемлемым методом томографической обработки данных от разнесенных 

датчиков системы обнаружения утечек является метод интегрирования фильтрованных 

обратных проекций. 
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1. Постановка задачи 

Рассмотрим последовательность этапов обработки по методу обратных проекций 5 . 

Одномерное преобразование Фурье пространственного спектра ,x yG f f  по одной из 

пространственных частот (например, xf ) имеет вид 

, , exp 2k yk x y xk k xg x f G f f j f x df .    (1) 

Выполняя преобразование Фурье по другой координате пространственной частоты 
yf , 

получаем функцию изображения 

, , exp 2k k k yk yk k yg x y g x f j f y df .    (2) 

Перейдем в выражениях (1 – 2) к полярным координатам в области пространственных 

частот:  

, , exp 2 cosk k k k k kg x y d G j d ,    (3) 

где  – множитель перехода к полярным координатам (якобиан преобразования). 

По существу, при переходе к полярным координатам в выражении (3) происходит 

переход от преобразования Фурье к преобразованию Радона. 

Для замены прямой свертки быстрой сверткой 6  введем следующие обозначения: 

, exp 2 cos ,k k k k k kG j r d G ,   (4) 

где  – символ преобразования Радона. 

Из-за неравномерности расположения отсчетов на плоскости 0x yf f  алгоритмы вида 

(3,4) невозможно реализовать непосредственно, например, с помощью процессоров быстрого 

преобразования Фурье (БПФ). Внутренний интеграл выражения (3) необходимо представить 

как интеграл Фурье-Стилтьеса. Тогда выражение (2) для всего излучающего участка  примет 

следующий вид: 
max max

min min

max max

min min

, , exp 2 cos

, exp 2 cos ,
n

n

k k k k k

n n n k k k n

g x y d G j r d

d G j r d

  

(5)

 

где 1 2, , , N  – дискретные отсчеты функции , которые в методе обратных 

проекций на основе свертки трактуются как ядро преобразования (3) в области 

пространственных частот 6 ; min max
2 ,n n n n n

. 

Однако для приемника k -й позиции с полосой пропускания 
max min

min max

c c
f f f  

в выражении (5) пределы интегрирования во втором слагаемом min max,n n  можно заменить 

на 
прмmin прмmax,  соответственно: 

прмmin max min прмmax min max2 2 , 2 2f c f c . 

Диаграмма размещения отсчетов пространственного спектра полезных сигналов 

(акустических шумов) и помех (шумов приемника и мешающих источников) изображена  

на рис. 1. 
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max min 

0 

fy 

fx 

 
Рис. 1.  Диаграмма размещения отсчетов пространственного спектра 

 

По такому пространственному спектру точно восстановить функцию ,g x y  с 

использованием преобразований (5) невозможно, поскольку задача становится некорректной 

1, 7 . Некорректность обусловлена наличием второго слагаемого в правой части выражения 

(4). Весовая функция или функция окна k  усиливает в преобразовании Радона влияние 

высоких частот шумов и помех, которые сами по себе являются широкополосными. Это 

приводит к потере устойчивости решения из-за малых отклонений исходных данных. Для 

построения устойчивых решений уравнения (4) необходимо модифицировать 

(регуляризовать) функцию окна: 

,c pk k ,     (6) 

где  – параметр регуляризации, обычно выбираемый с учетом ошибок задания исходных 

данных 1, 7 . В рассматриваемой задаче  выбирается по энергетическим и спектральным 

характеристикам помех 1, 8 . 

 

2. Результаты сравнительного анализа весовых функций 

По существу, регуляризаторы в задачах компьютерной томографии представляют собой 

сглаживающие весовые функции двумерного -фильтра. На рис. 2 и 3 изображены сечения 

характеристики исходного -фильтра в полярных координатах и отклика фильтра (двумерная 

характеристика в области пространственных частот) соответственно. 

Из-за высокого уровня боковых лепестков пространственно-частотного отклика -

фильтра на изображении появляются артефакты, обусловленные пульсациями Гиббса и 

шумами мешающих источников. Поэтому в качестве регуляризаторов применяют 

сглаживающие функции 5, 9 : 

2 2

2

exp ;

, exp 2 ;

1
,

1

p

m

k  где 1,2,m .    (7) 

При 0 , 1pk .  
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Рис. 2.  Характеристика двумерного -фильтра в полярных координатах 

 

 

fx 

fy 

 

 
Рис. 3. Характеристика двумерного -фильтра в области пространственных частот 

 

С другой стороны, сглаживание характеристики -фильтра приводит к расширению 

функции отклика, следовательно, к ухудшению разрешающей способности системы. В 

работе 1  выполнен сравнительный анализ сглаживающих весовых функций (7), а также 

функций на основе полиномов Эрмита, инвариантных по отношению к повороту 

координатной плоскости (подобно функции 
2 2exp 2 ).  

Класс сглаживающих весовых функций, инвариантных по отношению к повороту 

координатной плоскости, дается соотношением 5 : 
1
4

22
exp 2

!
w nf H

n
,    (8) 
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где nH x  – полином Эрмита 5   n -го порядка вида 

2 2

e 1 exp exp
2 2

n
n

n n

x d x
H x

dx
. 

Здесь индекс en  означает ортогональный полином, связанный с экспоненциальной 

весовой функцией 

2

exp
2

x
; 

0

1

2

2

3

3

4 2

4

1,

,

1,

3 ,

6 3

H x

H x x

H x x

H x x x

H x x x

 

 

Эти функции обладают свойством самотрансформируемости в рамках произвольного 

ортогонального преобразования, т.е. они переходят сами в себя при преобразовании вида 
n

g t G f j g f ,   где ,t f  – ортогональные координаты.  

Для весовых функций вида (8) функция двумерного ортогонального преобразования 

имеет вид:  

2 2 2 2, exp
2

nL , 

где nL x  – полином Лагерра 5   n -го порядка. Полиномы Лагерра определяются по 

следующим формулам: 

0

!1
, .

! !

kn n
x n x

n nn
k

n xd
L x e x e L x

n dx n k k
 

На рис. 4 и 5 представлены графики эрмитова сигнала для полинома Эрмита 26 порядка 

и соответствующей ему корреляционной функции, а на рис. 6 – сечение поверхности отклика 

точечного излучателя. 

Видно, что для весовой функции на основе полинома Эрмита уровень боковых лепестков 

пространственно-частотного отклика также высок. Этот же недостаток присущ и функциям 

вида (8). Поэтому в работе 1  предложена сглаживающая весовая функция – модуль первой 

производной гауссовской функции 
2expg x a bx , где  ,a b  – константы, выбираемые 

в соответствии с размерами области интегрирования  преобразования Радона. 

Запишем выражение для модуля первой производной: 

2 2exp 2 exp
d

a bx ab x bx
dx

.     (9) 

 

 
 

Рис. 4.  График эрмитова сигнала для полинома Эрмита 26 порядка 
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Рис. 5.  Корреляционная функции полинома Эрмита 26 порядка 

 

  
Рис. 6.  Сечение поверхности отклика точечного излучателя для весовой функции  

на основе полинома Эрмита 

 

На рис. 7 изображен график функции (9), а на рис. 8 – сечение двумерной сглаживающей 

функции на основе выражения (9). Подбирая значения констант ,a b , можно 

оптимизировать соотношение ширины пространственно-частотного спектра и уровень 

боковых лепестков. На рис. 9 изображено одномерное сечение пространственно-частотного 

спектра. 

 
Рис. 7.  График модуля первой производной гауссовской функции 
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Рис. 8.  Сечение двумерной сглаживающей функции на основе выражения (9) 
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Рис. 9.  Одномерное сечение пространственно-частотного спектра ,G  

 

Видно, что пространственно-частотный спектр предложенной функции монотонно 

убывает и не имеет выбросов. Благодаря этому импульсный отклик фильтра на сигнал 

точечного источника будет иметь пренебрежимо малый уровень пульсаций Гиббса. Поэтому 

выбор такой сглаживающей функции является, по нашему мнению, вполне 

удовлетворительным. 

 

Выводы 

1. Применение томографических методов обработки акустических шумовых сигналов 

является радикальным средством повышения точности и разрешающей способности системы 

по пространственным координатам. Для обеспечения требуемой точности, разрешающей 

способности обнаружителей и, безусловно, устойчивости вычислительных методов к 

мешающим шумовым артефактам недостаточно просто повышать требования к системам 

синхронизации, навигационной привязки, пропускной способности линий передачи данных 

и быстродействию вычислителей системы обработки. 

2. Для разработки практически реализуемых алгоритмов томографической обработки 

необходимо тщательно выбирать весовые функции двумерной -фильтрации. Необходимо 

соответствующим образом модифицировать традиционные алгоритмы компьютерной 

томографии на основе веерного преобразования Радона с учетом характера сигналов, помех 
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и особенно параметров весовых функций.   

3. Облик и конфигурацию системы (число датчиков-приемников, число и варианты 

размещения устройств совместной обработки, требования к быстродействию системы) 

планируется рассмотреть при проведении дальнейших исследований. Здесь отметим только, 

что при современном уровне развития универсальных и специализированных вычислителей 

(в частности, процессоров быстрых спектральных преобразований, программируемых 

логических интегральных схем и программируемых логических матриц) наиболее просто 

можно реализовать алгоритмы многопозиционной компьютерной томографии методами 

фильтрованных обратных проекций на основе свертки.  
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УДК 621.371.3 
 

Родионов С.С., к.т.н.; Кондаков А.Н., аспирант; Артеменко Г.С., студентка 

 

ЧАСТОТНО-ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕШАЮЩЕГО СИГНАЛА НА РАБОТАЮЩИЕ В ГРУППИРОВКЕ РЭС 
 

Rodionov S.S., Kondakov O.M., Artemenko H.S. Frequency-probabilistic approach to 

assessing the impact of the interfering signal on workers in the grouping of RES. A frequency 

component of a radio frequency resource operating in an agglomeration of radio electronic installations 

under the condition of a randomly dynamically changing electromagnetic environment is considered. 

Probabilities for interfering signals being in the open receiver channel for different initial data of 

functioning of both interference transmitter and radio line receiver. With equal probabilities laws 

considered for transmitter frequencies and receiver tuning boundary conditions for the mentioned 

probability are presented. For the receiver with smooth frequency retuning an equation for the 

probabilities is given with account of frequency overlapping. The estimation of the attenuation of the 

interference signal as it passes through the receiver paths. Stochastic estimate of frequency overlapping 

for interfering transmitter and receiver must be considered jointly with territorial and time components of 

the radio resource of radio electronic installations. 

Keywords: electromagnetic environment, electromagnetic compatibility, overlapping frequency 

intermodulation interference, discrete-frequency modulation 

 

Родіонов С.С., Кондаков О.М., Артеменко Г.С. Частотно-імовірнісний підхід до оцінки 

впливу заважаючого сигналу на працюючі у групі РЕЗ. Розглядається частотна складова 

радіочастотного ресурсу, що працює в угрупованні РЕЗ в умовах динамічно змінної випадковим 

чином електромагнітної обстановки. Визначені ймовірності попадання частоти заважаючого 

сигналу у відкритий канал приймача для різних вихідних даних роботи передавача завад і 

приймача радіолінії. Дана оцінка ослаблення сигналу перешкоди при його проходженні через 

тракти приймача.  

Ключові слова: електромагнітна обстановка, електромагнітна сумісність, перекриття частот, 

інтермодуляційна завада, дискретно-частотна модуляція 

 

Родионов С.С.,  Кондаков А.Н., Артеменко Г.С. Частотно-вероятностный подход к 

оценке воздействия мешающего сигнала на работающие в группировке РЭС. 

Рассматривается частотная составляющая радиочастотного ресурса работающая в группировке 

РЭС в условиях динамически меняющейся случайным образом электромагнитной обстановки. 

Определены вероятности попадания частоты мешающего сигнала в открытый канал приемника 

для различных исходных данных работы передатчика помех и приемника радиолинии.  Дана 

оценка ослабления сигнала помехи при его прохождении через тракты приемника. 

Ключевые слова: электромагнитная обстановка, электромагнитная совместимость, 

перекрытие частот, интермодуляционная помеха, дискретно-частотная модуляция 

 

Вступление. Постановка задачи 

Современные радиоэлектронные средства (РЭС) функционируют в электромагнитной 

обстановке (ЭМО), существенное усложнение которой связано с такими факторами [6]: 

 увеличением числа передатчиков радиовещательных, телевизионных и других 

информационных систем, работающих в условиях ограниченного территориального 

размещения и возрастания интенсивности их использования; 

 общей загруженностью частотного диапазона и перегрузкой его отдельных 

участков (например, 40,100,400,800 и 2450 МГц, возникающих из-за условий 

распространения радиоволн и по другим причинам); 

 использованием различных типов радиосигналов – узкополосных с фиксированным 

разделением частот или динамически частотно-временным разделением излучений, 

широкополосных с кодовым разделением абонентов и других; 

 постоянным повышением верхней границы рабочего диапазона РЭС (в настоящее 

время до 18…60 ГГц), связанных с бурным развитием современных технологий; 

 ростом мощностей передатчиков и чувствительности приемников, приводящих к 

повышению уровней неосновных излучений и каналов приема по побочным каналам; 
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 существенным увеличением скоростей передачи информации и применением 

избыточности для увеличения скрытности и помехоустойчивости РЭС; 

 неравномерным по времени использованием РЭС, которое приводит к 

дополнительному усложнению радиоэлектронной обстановки в моменты наибольшей 

интенсивности работы радиосистем; 

 появлением многочисленных источников индустриальных помех. 

Разработку комплекса мероприятий  по обеспечению ЭМС РЭС в общем случае 

необходимо вести с учетом динамически изменяющейся случайным образом ЭМО. 

 

Частотно-вероятностный подход к оценке воздействия помехи 

Рассмотрим случайные изменения частотной составляющей ЭМО (работы 

радиосредств), которые могут происходить по таким причинам, как: 

 при случайных включениях передатчиков и приемников и назначениях частотных 

режимов их работы; 

 перемещении радиосредств, что приводит к необходимости работать в иных 

условиях частотно-территориального разноса и возможного учета неосновных излучений и 

побочных каналов приема; 

 появлении дополнительных источников помех (в том числе индустриальных), что 

потребует изменения частотного ресурса работы РЭС; 

 влияния среды распространения радиоволн. 

Оценим вероятность попадания помехи в открытый канал приемника как событие 

полного или частичного перекрытия частот, занимаемых мешающим передатчиком и 

полосой пропускания приемника. 

Задача по определению вероятности совпадения частот двух РЭС формулируется 

следующим образом [1]. 

Пусть мешающий передатчик и приемник радиолинии характеризуются соответственно 

полосой излучения fj и полосой пропускания fi , имеют несущую частоту излучения fj и 

частоту настройки приемника fiП, которые равновероятно могут принимать любые значения в 

диапазонах (fjmin ≤ fj ≤ fjmax)  и  (fimin ≤ fi ≤ fimax).  

Вероятность совпадения m-й комбинации частоты i-го приемника и j-го передатчика 

равна 

, 

где:    – число возможных комбинаций частотных совпадений i-го приемника и j-го 

передатчика; 

  – вероятность назначения частоты i-го приемника в выделенном диапазоне; 

  – вероятность назначения частоты j-го передатчика; 

  – вероятность того, что полоса излучения перекроется полностью или частично 

полосой пропускания канала приема приемника. 

Вероятность  определяется из условия 

                                (2) 

Заметим, что входящие в (2) частоты излучения передатчика и настройки приемника, а 

также соответствующие полосы их излучения и пропускания могут рассматриваться как на 

основной, так и на побочных частотах и каналах. 

При возникновении интермодуляционных (комбинационных) частот, являющихся 

взаимодействием частот двух и более мешающих передатчиков, вероятность pij(k) полного 
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или частичного перекрытия полосой излучения fj(k) комбинационной частоты fj(k) полосы 

пропускания i-го приемника определяется аналогично (2) заменой fj на fj(k) и fj на fj(k). 

В радиолинии, использующей сигналы с дискретной частотной модуляцией (ДЧМ 

сигналы), несущая частота изменяется скачкообразно по закону некоторой периодической 

числовой последовательности при неизменных амплитуде и шаге квантования по частоте и 

времени. Дадим приближенную оценку вероятности попадания частоты помехи от 

мешающей станции в открытый канал приемника этой радиолинии на примере 

использования режима с плавной перестройкой частоты. 

Для решения задачи согласно [3] имеем следующие исходные данные: 

 помеха имеет случайное значение несущей частоты fj , средние значения частоты 

следования импульсов  и длительности импульсов ; 

 приемник с полосой пропускания fi   перестраивается в диапазоне fП  

с периодом Тi. 

При условии 

 

где   – время перестройки приемника на ширину его полосы пропускания. 

Вероятность попадания помехи в течение одного периода  на время  в полосу 

пропускания приемника равна [4] 

 

Теория случайных импульсных потоков дает следующие выражения для средней 

частоты следования  и математического ожидания длительности импульсов потока 

совпадений : 

 

 

 

Здесь  – средняя частота следования импульсов на выходе приемника, длительность 

которых не менее . 

В работе [5] для аналогичного режима перестройки приемника (приемник с полосой 

пропускания   периодически с постоянной скоростью перестраивается в диапазоне  

за время ) определена вероятность попадания в приемник непрерывного мешающего 

сигнала длительностью , появление которого равновероятно в любой момент и в любой 

точке частотного интервала . 

 

При решении задачи обеспечения ЭМС оценка воздействия на РЭС помехи, попадающей 

в полосу пропускания открытого канала приемника и имеющей на его входе мощность, 

превышающую пороговый уровень, проводится с учетом прохождения сигналов через 

различные тракты приемника. С учетом спектральных характеристик помехи и сигнала, 

несовпадения их несущих частот, частотной избирательности трактов приемника Пвых СвыхР Р   

может быть определено следующим образом [7] 
2

2

( )

(0)

Пвых s Пвх

Свых Свх

Р К К P

Р K Р
 , 

где   ( )К  -– значение коэффициента передачи приемника для помехи при ее растройке 

относительно средней частоты полосы пропускания приемника 
прм

 при 
прм

; 
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sК
 

– коэффициент учета несогласованности спектра помехи с частотной 

характеристикой приемного сигнала; 

(0)K  – значение коэффициента передачи для полезного сигнала; 

 – коэффициент учета ослабления помехи за счет специально принятых мер защиты. 

 

Выводы 

В заключение отметим следующее. Окончательная оценка попадания мешающего 

сигнала в полосу пропускания приемника должна проводится с общих позиций обеспечения 

ЭМС РЭС. Такой подход частотную составляющую радиочастотного ресурса должен 

рассматривать в комплексе с его территориальными и временными частями и их 

возможными изменениями, а также учитывать энергетические данные передатчиков и 

приемников. 
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УДК 519.816 
 

Саланда І.П., аспірант; Барабаш О.В., д.т.н.; Мусієнко А.П., к.ф.-м.н. 

 

МЕТОДИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ ГРАФА СТРУКТУРИ 

РОЗГАЛУЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ЗАДАНИМ КРИТЕРІЄМ 

ОПТИМАЛЬНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ОБМЕЖЕННЯХ 

 
Salanda I.P., Barabash O.V., Musienko A.P. Methods of search of optimum routes of the 

graph structure of branched network information for a given optimality criterion under various 

constraints. During the service information network should consider its future modifications, alterations, 

emergence of new nodes or lines, possible failure of servers that the functional stability of the network. 

This is necessary as soon as possible to adapt the router. This is due to research in this paper. 

At work the approximate algorithms for finding optimal routes graphs independent information 

networks that improve performance branching information networks. 

Approximate algorithm for finding optimal routes helps reduce the dimension of the problem of 

finding optimal routes and reduce the complexity of solving the problem of finding the shortest routes, 

subject to certain requirements structure information network. These algorithms appropriate to apply a 

relatively large corporate computer networks with the need for independent optimal ways for the time 

linearly depends on the number of vertices. 

In addition, the work can be used in the construction of complex technical systems, distributed 

information systems and video surveillance systems, the integrated systems of technical protection of 

information. 

Keywords: optimal route, extensive information network, search algorithm. 

 

Саланда І.П., Барабаш О.В., Мусієнко А.П. Методи пошуку оптимальних маршрутів 

графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності 

при різних обмеженнях. В даній роботі розроблено наближені алгоритми пошуку оптимальних 

незалежних маршрутів графа інформаційної мережі, що дозволяють підвищити швидкодію 

розгалужених інформаційних мереж. 

Наближений алгоритм пошуку оптимальних маршрутів дозволяє зменшити розмірність 

задачі знаходження оптимальних маршрутів і скоротити трудомісткість рішення задачі пошуку 

найкоротших шляхів з урахуванням певних вимог до структури інформаційної мережі. Дані 

алгоритми доцільно застосовувати в порівняно великих корпоративних обчислювальних мережах 

при необхідності отримання оптимальних незалежних шляхів за час, який лінійно залежить від 

кількості вершин графа. 

Ключові слова:  оптимальний маршрут, розгалужена інформаційна мережа, алгоритм 

пошуку. 

 

Саланда И.П., Барабаш О.В., Мусиенко А.П. Методы поиска оптимальных маршрутов 

графа структуры разветвленной информационной сети по заданному критерию 

оптимальности при различных ограничениях. В данной работе разработаны приближенные 

алгоритмы поиска оптимальных независимых маршрутов графа информационной сети, которые 

позволяют повысить быстродействие разветвленных информационных сетей. 

Приближенный алгоритм поиска оптимальных маршрутов позволяет уменьшить размерность 

задачи нахождения оптимальных маршрутов и сократить трудоемкость решения задачи поиска 

кратчайших путей с учетом определенных требований к структуре информационной сети. Данные 

алгоритмы целесообразно применять в сравнительно больших корпоративных вычислительных 

сетях при необходимости получения оптимальных независимых путей за время, которое линейно 

зависит от количества вершин графа. 

Ключевые слова: оптимальный маршрут, разветвленная информационная сеть, алгоритм 

поиска. 

 

Вступ 

Високі вимоги, що ставляться до ефективності, надійності і швидкості передачі даних в 

розгалужених інформаційних мережах (РІМ) сприяють появі нових методів і алгоритмів 

маршрутизації та надійності мережевого обладнання. Для своєчасної та безпечної доставки 

інформації в мережі важливу роль відіграє оптимальна маршрутизація, яка стійка до різних 
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відмов, ефективна в умовах підвищеної завантаженості мережі та запобігає 

несанкціонованому доступу до інформації. 

В процесі обслуговування інформаційної мережі слід враховувати її модифікації в 

майбутньому, перепланування, появу нових вузлів або ліній зв'язку, можливі відмови 

серверів, тобто функціональну стійкість мережі. При цьому виникає необхідність за 

найкоротші терміни адаптувати маршрутизатор. Цим обумовлюється розробка найбільш 

ефективних алгоритмів пошуку оптимальних маршрутів від вузла до вузла, які враховують 

можливі зміни РІМ. 

Постановка завдання в загальному вигляді. Математична модель комп’ютерної 

мережі може бути представлена у вигляді графа, вершини якого моделюють вузли-джерел та 

вузли-приймачів інформації, а гілки графа відповідають можливим каналам передачі даних. 

Гілкам графа присвоюють певні значення. Коли потрібно мінімізувати час затримки передачі 

даних необхідно вирішувати задачу про найкоротший шлях між вузлом-джерелом і вузлом-

приймачем інформації.  

В задачі про найкоротший маршрут (shortest-paths problem) задається зважений 

орієнтований граф G=(X,U) із функцією ваги RU:l  . Вага маршруту {µj} дорівнює 

сумарній вазі ребер, що в нього входять. 

Вага найкоротшого маршруту (shortest-path weight) із вершини s у вершину t 

визначається співвідношенням: 








 tsrlts r :)(min),( , якщо існує маршрут від s до 

t, і δ(s,t)=∞ – в противному випадку. 

Тоді за означенням найкоротший маршрут (shortest path) із вершини s у вершину t  – це 

будь-який маршрут, вага якого задовольняє співвідношенню l(µr)=δ(s, t). 

Вагу кожного ребра можна інтерпретувати не як відстань, а як іншу метрику. Часто вони 

використовуються для подання тимчасових інтервалів, вартості, штрафів, збитків або будь-

якої іншої величини, яка лінійно накопичується в міру просування вздовж ребер графа і яку 

потрібно звести до мінімуму. 

Алгоритм дозволяє вирішити багато інших задач, в тому числі ті, що перераховані 

нижче. 

1) Задачу про найкоротший шлях в заданий пункт призначення (single-destination 

shortest-paths problem).  

2) Задачу про найкоротший шлях між заданою парою вершин (single-pair shortest-paths 

problem).  

3) Задачу про найкоротший шлях між усіма парами вершин (all-pairs shortest-paths 

problem). 

Області застосування. Задача побудови оптимального маршруту зустрічається в різних 

областях. Дані задачі можна використовувати при побудові складних технічних систем [1], 

розподілених інформаційних систем та в системах відеоконтролю [2-6], в комплексних 

системах технічного захисту інформації [7,8].  

Аналіз досліджень та публікацій. У задачі побудови оптимального маршруту історія 

довга і цікава історія. Грехем і Хелл в своїй статті «Історія задачі побудови мінімального 

остового дерева» [9] починають відлік історії проблеми з роботи Чекановського 

(Czekanowski) 1909 року. Перший і, напевно, найпростіший алгоритм пошуку мінімального 

остового дерева належить Борувці (Boruvka), який в 1926 році, набагато раніше, ніж 

з'явилися перші комп'ютери, і навіть раніше, ніж була створена конструктивна теорія графів, 

представив своє рішення даної задачі. Трохи пізніше, в 1938 році Шоку (Choquet), а потім 

Флорек (Florek), Лукасевич (Lukaziewicz), Перкал (Perkal), Штейнгауз (Stienhaus) і 

Зубжицький (Zubrzycki) в 1951 році і Солліне (Sollin) на початку шістдесятих знову 

перевідкривається алгоритм. 
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Серед найвідоміших методів пошуку найкоротшого маршруту можна виділити наступні 

алгоритми: Беллмана-Форда, Дейкстри, Флойда Уоршала. 

Алгоритм Беллмана-Форда носить ім'я двох американських вчених: Річарда Беллмана 

(Richard Bellman) і Лестера Форда (Lester Ford). Форд фактично винайшов цей алгоритм в 

1956 році при вивченні іншої математичної задачі, підзадача якої звелася до пошуку 

найкоротшого шляху на графі, і Форд зробив начерк остаточного вирішення завдання цього 

алгоритму. Беллман в 1958 році опублікував статтю, присвячену конкретно завданню 

знаходження найкоротшого шляху, і в цій статті він чітко сформулював алгоритм у тому 

вигляді, в якому він відомий нам зараз. Алгоритм маршрутизації RIP (алгоритм Беллмана-

Форда) був вперше розроблений в 1969 році, як основний для мережі ARPANET. 

Другий найбільш відомий підхід носить назву алгоритм Дейкстри – це алгоритм на 

графах, винайдений нідерландським вченим Едсгером Дейкстром в 1959 році. Його 

використовують протоколи маршрутизації OSPF і IS-IS. 

Інший відомий алгоритм Флойда-Воршала –  це приклад динамічного програмування. 

Він був опублікований у звичній сьогодні формі Робертом Флойдом у 1962 році. Проте, це 

практично той же алгоритм, що був опублікований Бернардом Роєм у 1959 році та Стефаном 

Маршалом у 1962 році  для знаходження транзитивного замикання в графі, і є досить тісно 

пов'язаним з алгоритмом Кліні (опублікованим у 1956 році) для перетворення 

детермінованих скінченних автоматів у регулярні вирази. Сучасне формулювання алгоритму, 

як трьох вкладених циклів було вперше подано Пітером Інгерманом у 1962 році. 

Відомий також алгоритм Левіта, опублікований у 1971 році, який є аналогом алгоритму 

Дейкстри, та алгоритм Джонсона (1977 році) що базується на алгоритмах Беллмана-Форда і 

Дейкстри. 

Починаючи з 80-х років було запропоновано багато різних підходів для оптимізації і 

поліпшення швидкості роботи відомих алгоритмів. 

Проблемами удосконалення методів і алгоритмів маршрутизації в інформаційних 

мережах займалися такі вчені, як Д. Бертсекас, Д. Гарсіа-Діас, П. Гупта, А.Б. Гольдштейн, 

Б.С. Гольдштейн, Д. Кантор, О.Я. Кравець, Д.В. Куракін, І.П. Норенков, А. Філіпс, С. Флойд. 

Завдання знаходження найкоротших шляхів в транспортній системі розглядали в своїх 

працях вчених Л. Беллман, Г. Габов, С. Гудман, Е. Дейкстра, В.А. Євстигнєєв, В.Н. Касьянов, 

Р. Седжвік, Р. Тар'я, С. Флойд, Л. Форд, Д. Фулкерсон. Детальний опис методів пошуку 

найкоротших шляхів можна знайти в роботах Т. Кормена, Ч. Лейзерсон, Р. Ривеста та інших. 

Базові алгоритми пошуку найкоротшого маршруту. Алгоритм Беллмана-Форда 

дозволяє вирішити задачу про найкоротший шлях з фіксованого витоку в загальному 

випадку, коли вага будь-якого ребра може бути від’ємною. Цей алгоритм відрізняється 

своєю простотою. До його переваг також відноситься те, що він визначає, чи міститься в 

графі цикл з від’ємною вагою, досяжний з витоку. Час виконання – O (|X|×|U|). Якщо граф 

заданий матрицею суміжності, то алгоритм буде виконуватись за  O(|U|
3
) часу. 

На відмінну від попереднього, алгоритм Дейкстри характеризується меншим часом 

виконання, але вимагає, щоб вага кожного ребра була невід'ємною. Даний метод знаходить 

найкоротший шлях від однієї вершини графа до всіх інших вершин. Найпростіша реалізація 

алгоритму Дейкстри потребує O(|X|
2
) дій, а найгірша швидкодія – О(|X| × |U|log|X|). 

В комп'ютерних науках, алгоритм Флойда-Воршелла використовується для вирішення 

задачі про найкоротший шлях між усіма парами вершин у зваженому графі з додатними або 

від'ємними вагами ребер (але без від'ємнозначних циклів). При звичайній реалізації алгоритм 

видасть сумарні ваги найкоротших шляхів між всіма парами вершин, хоча він не поверне 

інформацію про самі шляхи. Алгоритм Флойда-Воршалла є хорошим для обчислення шляху 

між усіма парами вершин в щільних графах, в яких більшість або всі пари вершин, з'єднані 

ребрами. Для розріджених графів з невід'ємними вагами ребер, найкраще використовувати 
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алгоритм Дейкстри від кожної можливої вихідної вершини, оскільки складність Дейкстри 

O(|X|
2
)  є кращою, ніж O(|X|

3
) – складність алгоритму Флойда-Воршала.  

Вище коротко наведені лише базові алгоритми. Ознайомитися з найбільш відомими 

алгоритмами можна за статтями зі списку використаної літератури. Не дивлячись на велику 

кількість публікацій,  проблема пошуку оптимального маршруту є досить різнобічна, та 

залишається актуальною й продовжує досліджуватися сьогодні.  

Метою даної статі є удосконалення існуючих методів пошуку найкоротшого маршруту 

та розробка наближеного алгоритму пошуку оптимальних незалежних маршрутів графа 

інформаційної мережі, який відрізняється від існуючих швидкодією. 

 

Основна частина 

При синтезу мережі із заданими властивостями виникає наступна важлива задача. 

Нехай задано зважений граф G(X,U), в якому виділена пара вершин Xts , . Кожному 

ребру Uu  поставлено у відповідність число )(ul . 

В графі G(X,U) між вершинами s і t необхідно знайти k ланцюгів {µj}, таких, щоб 

наступний функціонал набув найменшого значення: 

 

 
 


k

j u
i

ji

ulf
1

)(


      (1) 

 

при умовах, що {µj}k – незалежні за вершинами (ребрами), число ребер в µj не перевищує 

діаметру d  графа G. 

Наближені алгоритми пошуку оптимальних незалежних ланцюгів. Розв'яжемо дану 

задачу з припущенням, що 2k  і без обмеження на діаметр. Рішення цієї задачі необхідно 

починати з пошуку найкоротшого маршруту в графі G=(X,U). 

Алгоритм I.  

Крок 1. Побудова найкоротших маршрутів. Між вершинами s і t з врахуванням 

позначених вершин і ребер графа G шукаємо найкоротший маршрут, тобто позначені 

елементи графа не входять в знайдений маршрут. Спочатку всі елементи графа G не 

позначені. Між вершинами s і t знаходиться найкоротший маршрут η=(s, x1, x2,…, xp, t). 

Вершини і ребра маршруту η позначаються в G. Отримаємо граф G0. 

Крок 2. Пошук січних ланцюгів: 

2.0. В графі G0 знаходимо найкоротші ланцюги (процедура кроку 1) між вершиною s і 

вершинами η. Якщо існує маршрут між вершинами s і t в G0, то ),,(),(:
01 tsts GG    

:2 . При ),,(),(
0

tsts GG    знайдені маршрути оптимальні. Виберемо найближчу до t 

вершину kx , для якої досягається мінімум 

 

).,(),(
0 kGkG xsxs                                      (2) 

 

Вершини і ребра ланцюга ),(1 kxs  позначаються. Отримаємо позначений граф G1. 

2.1. В G1 між вершинами 
1

1
1
1,...,, kxxs  і txx pk ,,..., 11

1  знаходимо найкоротші ланцюги, 

тобто знайдемо матрицю відстаней в графі  ),(: 11
1 1 rfG xxG  , де 1 kf , 1 kr . 
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Якщо  ),(:, 1111
1 zfGzf xxxx  , то в G0 знайдеться вершина 1x , для якої справедлива 

умова (2), і знову переходимо до 2.1. Така вершина обов'язково знайдеться, якщо вершини s і 

t 2-локально зв'язні в G. 

Виберемо пару вершин 11 , rf xx , де 1
rx  найближча до t при умові досягнення мінімуму 

різниці: 

 

 .),(),(min 1111

, 1 rfGrfG
rf

xxxx                         (3) 

 

Якщо txr 1
, то процес закінчується і ланцюг ),( 1

2 txt  січний. Переходимо до 

процедури кроку 3. Якщо ),( 1
1

tx fG , то будуються незалежні маршрути (процедура 

кроку 3) і  :2 . При 2121 :,   і ці маршрути запам'ятовуються. Нехай для вершин 

11 , rf xx  виконується умова (3), тоді вершини і ребра ланцюга ),( 11
2 rf xx  позначаються. 

Отримаємо граф G2. 

2.k. Нехай дано позначений граф Gk та вершини 
2k

d
x  і )(1 rdxk

r 
, які є кінцями 

(найближчими до t) січних ланцюгів, побудованих за допомогою двох попередніх ітерацій. 

Між множинами вершин },...,,{ 2
1

2
1

2 





 k
r

k
d

k
d

xxx  і },,...,{ 11
1 txx k

p
k
r


  знаходимо найкоротші 

ланцюги і будуємо матрицю відстаней )},({ k
r

k
fG xx

k
 . Далі виконуємо ті ж дії, що і в кроці 

2.2, за виключенням того, що у випадку необхідності повернення здійснюється не до 2.1, а до 

2.k-1 і кінець січного ланцюга вибирається правіше ніж 
1k

rx . 

Крок 3. Побудова незалежних маршрутів. Виходимо із вершини s за позначеними 

ребрами до ланцюга µ1, потім рухаємося по µ1 до вершини з η і знову – по η до t і так далі. 

Потім починаємо рухатися від вершини s по η до січного ланцюга µ2, за яким доходимо до 

вершини 
1
rx  із η. Від вершини 

1
rx  рухаємося по η в напрямку t до ланцюга µ3 і т.д. 

Побудовані маршрути η1 і η2 будуть оптимальні, якщо для будь-якого k і будь-яких 

вершин xf, xr (які є кінцями µk): ),(),( rfG
k
r

k
fG xxxx

k
  . В противному випадку їх 

оптимальність не гарантується. Нехай довжина ланцюга η1 більша за η2, тобто )()( 21   . 

Тоді 2211 )()(: rr   . 

Тим самим задачу вирішено. 

На практиці в даній задачі можна знехтувати вагою ребер. Тоді задача матиме наступний 

вигляд: в неорієнтованому графі G=(X,U) знайти k незалежних за вершинами (ребрами) 

обмежених (s, t)-ланцюгів. 

Якщо 2k  і 6d , то ця задача для довільних l(u) вирішується за допомогою 

алгоритму II. 

Алгоритм II. 

Крок 1. Якщо 1 nd , то задача вирішується звичайним методом. Якщо d < ρ(s,t), то 

допустимих шляхів не існує. Якщо d=ρ(s,t), то на крок 3, інше на крок 2. 

Крок 2. Так як вершини s і t знаходяться на відстані d в графі G, то довжина (s,t)-лагцюга 

рівна d. Відповідно, граф G=(X,U) можна перетворити в орієнтований граф G'=(X',U'), такий, 

що розв'язанню задачі на графі G взаємно однозначно відповідає розв'язок на орграфі G'. 

Видалимо з G вершини {xi}, для яких }{,),( ii xtdxs  . 
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Для кожної пари суміжних вершин xi і xj, для яких ρ(s,xi)= ρ(s,xj), видалимо ребро, що їх 

з'єднує. Ребра, що залишились орієнтуємо від s до t, тобто ребро u=(y,z) орієнтоване від s до t 

тоді і лише тоді, коли ρ(s,y)<ρ(s,z). Далі в орграфі G' за допомогою відомих методів 

знаходимо незалежні маршрути між вершинами s і t. 

Очевидно, що довжина кожного такого маршруту не перевищує d. 

Крок 3. Нехай ),( tsd  . Тоді для зменшення перебору з графа G можна видалити 

вершини {xi}, для яких 






 


2

),(
),(

tsd
xs i


 . В отриманому графі G''=(X'',U''), 

використовуючи модифікований метод, будемо послідовно збільшувати кількість 

незалежних за вершинами (s,t)-ланцюгів, які задовольняють обмеженню на довжину кожного 

ланцюга, так як для побудови незалежних за ребрами (s,t)-ланцюгів використовується 

аналогічний алгоритм. В останньому випадку виключенням є спосіб побудови зворотного 

січного маршруту. В даному випадку, потрапивши в побудований маршрут по січному 

ланцюгу, необов'язково повертатись назад і, крім того, січні ланцюги можуть перетинатися 

вершинами. 

Крок 4. Між вершинами s і t графа G''=(X'',U'') знайти найкоротший ланцюг µ1. 

Очевидно, ρ(µ1)=ρ(s,t) ≤ d. В підграфі G1''=(X1'',U1''), в якому відсутні не кінцеві вершини µ1, 

знайти найкоротший (s,t)-ланцюг в підграфі G2'', G3'', …. 

Крок 5. Якщо кількість побудованих ланцюгів дорівнює заданому числу або 

мінімальному перетину по вершинам, то переходимо на крок 10, інакше на крок 6. 

Крок 6. В кожному ланцюзі ),...,( 21 txxs ii
i   будь-якій вершині i

jx  порівняємо два 

числа: ),()( i
j

i
j xsx

i
   і ),()( txx i

j
i
j i

   тобто числове значення довжин відповідних 

частин ланцюга µi. 

Крок 7. Починаючи з вершини s, побудуємо зворотній січний маршрут, дотримуючись 

правила: при виході з чергової вершини i
jx  побудованої  µi(s,t)-ланцюга і вході у вершину 

k
l

x  іншого (але можливо і того ж) (s,t)-ланцюга µk для січного ланцюга ),( k
l

i
j xx  має 

виконуватись нерівність: dxxxx k
l

k
l

i
j

i
j  )(),()(  ,  де ),( k

l
i
j xx  довжина відповідної 

частини січного ланцюга. Якщо ця нерівність виконується, то вершинам k
l

i
j xx ,  

підставляються наступні пари чисел: 

 

),(),(:)(),(:)( k
l

k
l

i
j

i
j

i
j

i
j xxxxxx    

).(:)(),(),(:)( k
l

k
l

i
j

k
l

i
j

k
l

xxxxxx    

 

Крім того, для всіх вершин {yj}, які належать ланцюгу ),( txk
l   (цей ланцюг необов'язково 

лежить в µk, тобто він може складатися з відрізків {µl} і раніше побудованих січних 

ланцюгів), змінимо значення γ(yj) за допомогою оператора: 

 

)).()((:)( k
l

k
ljj xxyy    

 

Аналогічно, для всіх вершин {zf}, що належать ланцюгу ),( i
jxs , змінюються значення 

для β(zf) за правилом: 
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)).()(()()( i
j

i
fff xxzz    

 

Таким чином, усім необхідним вершинам на {µі} поставлено у відповідність нові пари 

чисел γ і β. 

Якщо надалі виявиться, що дана частина січного ланцюга заборонена, тобто подальша 

побудова ланцюга неможлива, то значення відповідних пар чисел відновлюються. Як тільки 

січний ланцюг досягає вершини t, процес побудови зворотного січного маршруту 

закінчиться на кроці 8. В противному випадку переходимо на крок 9. 

Крок 8. Далі здійснюється збільшення числа незалежних (s,t)-ланцюгів на одиницю (див. 

крок 3 алгоритму I); переходимо на крок 10. 

Крок 9. Задане число незалежних і обмежених (s,t)-ланцюгів знайти не вдається. 

Крок 10. Задане число незалежних і обмежених ланцюгів знайдено. 

Для графів, що мають відносно невеликий діаметр можна запропонувати спрощену 

процедуру побудови незалежних маршрутів мінімальної довжини. 

Алгоритм III. 

Крок 1. В графі G знаходиться мінімальний маршрут θ=(xi, y1,…, yp, xj) між вершинами xi 

і xj. Ребра і вершини цього маршруту позначаються. Отримаємо граф G': ,1   .02   

Крок k. Виберемо k-ту пару вершин yf, yr із {yi} і в G' знайдемо найкоротший ланцюг 

),( rfk yy . В графі G відмітимо вершини і ребра ланцюгів (xi, y1,…, yf), (yr, yr+1,…, xj), µk. 

Отримаємо граф Gk. В Gk знайдемо найкоротший ланцюг ηk між вершинами xi і xj: 

 

).,(),(),(),(:2 jiGjrGrfGfiG xxxyyyyx
k

   

 

Якщо 12   , то 21 :   ; замінити пару вершин yf, yr. 

Після закінчення роботи алгоритму в φ1 міститиметься значення сумарної довжини 

знайдених маршрутів; визначаються вони однозначно парою вершин yf, yr. 

Складність даного алгоритму 
2
10C n , де n – кількість вершин графа, що відрізняється 

від традиційних методів, у яких найменша швидкодія O(n
2
). 

 

Висновок 

В даній роботі розроблено наближені алгоритми пошуку оптимальних незалежних 

маршрутів графа інформаційної мережі, що дозволяє підвищити швидкодію розгалужених 

інформаційних мереж. 

Наближений алгоритм пошуку оптимальних маршрутів дозволяє зменшити розмірність 

задачі знаходження оптимальних маршрутів і скоротити трудомісткість рішення задачі 

пошуку найкоротших шляхів з урахуванням певних вимог до структури інформаційної 

мережі. Даний алгоритм доцільно застосовувати в порівняно великих корпоративних 

обчислювальних мережах при необхідності отримання оптимальних незалежних шляхів за 

час, який лінійно залежить від кількості вершин графа. 
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Старкова O.В., к.т.н.;      Герасименко К.В., асистент;  

Попович П.В., асистент; Шепель М.О., студентка 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ 

НА БАЗІ СУЧАСНОЇ ПЛАТФОРМИ IOT 

  

Starkova O.V., Herasymenko K.V., Popovich P.V., Shepel M.O. Implementation  of 

remote power systems based on modern platform IoT. The model of electronic control 

systems via the Internet that based on the concept of IoT was implemented. The current state 

of information and communication networks, its perspectives and concepts of development 

was characterized. The comparative analysis of today’s most common hardware test platforms 

such as Arduino, BeagleBoard, Spark and Raspberry Pi was spent. Components for deploying 

IoT networks such as communication technology, controllers, reader equipment and 

identification devices, have been identified and divided into four classes according to their 

functionality. In this article the basic scheme of the project was developed. Each of the circuit 

components are substantiated and performed. The resulting working prototype recommended 

in industrial plants, offices, public and private facilities ("smart" home, etc.) in order to 

conserve power and remote network management. 

Keywords: Internet of things, Big Data, sensors, RFID-labels, M2M, P2P, M2P, 

6LOWPAN, raspberry pi, raspbian, raspi-config, webiopi, GPIO, remote power management. 

 

Старкова О.В., Герасименко К.В., Попович П.В., Шепель М.О. Реалізація 

системи віддаленого керування електроживленням на базі сучасної платформи 

ІоТ. Запропонована модель керування електронними системами через глобальну 

мережу Інтернет, що реалізована на основі концепції ІoT. Проведений порівняльний 

аналіз конкретних  апаратно-вимірювальних платформ, класифіковані та детально 

розглянуті компоненти для розгортання мережі ІоТ. Проаналізовано та обґрунтовано 

вибір кожного з обраних компонентів. Отриману робочу модель рекомендовано 

використовувати на промислових підприємствах, державних та приватних об’єктах 

(«розумний» будинок, тощо) з метою збереження електроенергії та віддаленого 

керування мережею.  
Ключові слова: Інтернет речей, розумний будинок, Big Data, датчики, RFID -мітки, M2M, 

Р2Р, М2Р, 6LOWPAN, raspberry pi, raspbian, raspi-config, webiopi, GPIO, віддалене керування 

електроживленням. 

 
Старкова Е.В., Герасименко К.В., Попович П.В., Шепель М.А. Реализация 

системы удаленного управления электропитанием на базе современной 

платформы ІоТ. Предложена модель управления электронными системами через 

глобальную сеть Интернет, реализованная на основе концепции ІoT. Проведен 

сравнительный анализ конкретных аппаратно-вычислительных платформ, 

классифицированы и подробно рассмотрены компоненты для развертывания сети ІoT. 

Проанализирован и обоснован выбор каждого из выбранных компонентов. 

Полученную рабочую модель рекомендуется использовать на промышленных 

предприятиях, государственных и частных объектах («умный» дом и т.д.) с целью 

экономии электроэнергии и удаленного управления сетью. 
Ключевые слова: Интернет вещей, умный дом, Big Data, датчики, RFID -метки, M2M, 

Р2Р, М2Р, 6LOWPAN, raspberry pi, raspbian, raspi-config, webiopi, GPIO, удаленное управление 

электропитанием. 
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Вступ  

Постановка задачі у загальному вигляді. Сьогодні у світі відбувається зміна 

технологічних етапів – науковці та інженери провідних компаній світу у сфері 

телекомунікацій майже щодня реалізують підключення нових систем до глобальної мережі. 

Але, не зважаючи на це, згідно з оцінками корпорації Cisco, 99% речей залишаються не 

підключеними до Інтернету.  

Під час розгортання платформи ІоТ постає гостре питання, щодо енергоефективності 

такої системи. Адже забезпечити та в подальшому контролювати живлення датчиків, міток, 

контролерів, центрів обробки даних доволі складне завдання. Необхідним є створення єдиної 

системи, що змогла б реалізувати керування електроживленням інших систем, при цьому 

забезпечивши користувача можливістю віддаленого доступу до неї. 

 Аналіз  літературних джерел. В роботі [1] детально розглянутий процес конвергенції 

інформаційної та телекомунікаційної мереж, причини, що викликали це явище, та майбутні 

проблеми, що можуть виникати про розгортанні таких мереж.  

Роботи [2, 3] присвячені огляду та порівнянню безпроводових та проводових середовищ 

передачі даних. Проаналізовані їх переваги та недоліки при становленні на їх основі 

парадигми ІоТ. У згаданих роботах зроблений акцент на проблемах сумісності складових та 

живлення міток, датчиків, що можуть бути використані для ІоТ.   

Робота [4] представляє класичні та модернізовані підходи до побудови різноманітних 

систем управління та їх подальша оптимізація шляхом впровадження ІоТ.  

Невирішені питання. На основі аналізу літературних джерел можна зробити наступні 

висновки. Для ІоТ існує невирішена проблема із сумісністю між пристроями, через те що 

відсутні єдині стандарти підключення та обміну даними. Також розгортання мереж ІоТ 

зазвичай є досить енергоємним і провідні інженери світу, профіль яких безпосередньо 

пов’язаний з Всеохоплюючим Інтернетом, намагаються зарадити цій проблемі. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є побудова та дослідження моделі об’єкта 

віддаленого керування системою на базі сучасної платформи Інтернету Речей.  

Для досягнення мети розв’язуються такі наукові задачі: 

– дослідження  перспектив розвитку сучасних інфокомунікаційних мереж та роль ІоТ в 

них; 

– аналіз компонентів для реалізації концепції ІоТ та підбір відповідних моделей; 

– розробка принципової схеми та реалізація моделі віддаленого керування системою 

електроживлення. 

 

1. Аналіз сучасного стану інфокомунікаційних мереж  

Інфокомунікаційна система – це термін початку ХХІ сторіччя, що являє собою 

високотехнологічну систему, яка об’єднує мережі електрозв’язку, а також засоби 

збереження, обробки та пошуку інформації. Іншими словами, поняття «інфокомунікаційна 

система» пов’язує дві складові – інформаційну та телекомунікаційну мережі. Але така 

концепція розвитку спостерігалась не завжди. 

В минулому інформаційні та телекомунікаційні технології були поняттями цілковито 

різними і розвивалися окремо одне від одного. Інформаційні послуги були нерозривно 

пов’язані з розробкою прикладного програмного забезпечення, а телекомунікаційні системи 

в основному використовувалися операторами зв’язку для надання мобільних послуг. Однак 

сфери телекомунікацій та інформаційних технологій не стоять на місці і підвладні стрімким 

змінам, таким як інтеграція одна з одною. Конвергенція інформаційних та 

телекомунікаційних мереж сприяє об’єднанню потоків інформації, що в свою чергу 

приводить до зменшення відмінностей між категоріями мереж електрозв’язку [1]. 

Сьогодні ми є свідками зміни технологічних етапів розвитку, технологічних епох. Епоха, 

що минає, базувалась, в основному, на таких речах, як сервери, корпоративні бази даних та 

електронна комерція. Але в майбутньому, на перший план виходять принципово нові 

рішення, серед яких інструменти обробки великих масивів даних (Big Data), програмні 
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продукти для спільної праці (наприклад, Cisco Collaboration), більш розвинені моделі 

хмарних та туманних обчислень. Іншими словами, сучасний технологічний етап розвитку 

інфокомунікаційної системи передбачає, що можливості конкретної людини розширюються 

через вільний доступ до передачі та прийому інформації. А наступний етап стосуватиметься 

процесів розвитку технологій спільної праці. Все це є прекрасною перспективою та 

фундаментом для розвитку інфокомунікаційних технологій.  

Проблематика використання різнотипних додатків та пристроїв, порушує питання 

можливості майбутнього розвитку телекомунікацій, а саме загального прогресу 

інфокомунікаційних технологій на основі впровадження концепції Інтернету Речей. Сутність 

Інтернету Речей полягає у можливості отримання доступу через Інтернет до речей, які 

раніше не були під’єднані до глобальної мережі.  

Більшість речей під’єднані за допомого слабо пов’язаних, незалежних мереж, які 

призначені для конкретних цілей, і ,виходячи з цього, вони не можуть бути використані при 

впровадженні Інтернету Речей. Наприклад, на різних вузлах для передачі даних можуть  

використовуватися різні середовища, що працюють з різними швидкостями, або навіть і різні 

типи мереж, між якими необхідно виконати обмін даними. Через це виникає гостра 

необхідність у використанні об’єднаних мереж, які дозволяють ізолювати локальні мережі, 

виключити можливість дублювання ресурсів та більш ефективно виконувати управління 

мережею. 

Отже, як стає зрозуміло, інфокомунікації –  це загальносвітова тенденція майбутнього 

розвитку мереж, яка суттєво розширює можливості телекомунікаційної системи, на основі 

інформаційних сервісів.  

 

2. Аналіз компонентів для реалізації концепції Internet of Things 

В рамках парадигми ІоТ існує принциповий поділ її складових на засоби ідентифікації, 

виміру, обробки даних та передачі даних. Далі надається детальний огляд кожного з 

перерахованих компонентів [4]. 

 

2.1 Аналіз засобів передачі даних для реалізації концепції Internet of Things 

Як зазначено вище, концепція Інтернету Речей базується на підключені до глобальної 

мережі речей, які ще не були під’єднанні. Пристрої можна під’єднати до мережі одним з двох 

способів: проводовим та безпроводовим 

Найбільш розповсюдженим і найчастіше реалізованим протоколом проводового зв’язку 

є Ethernet (стандарт ІЕЕЕ 802.3). Сутність роботи Ethernet полягає у тому, що даний протокол 

робить можливою взаємодію між мережними пристроями локальної мережі на основі 

проводових з’єднань. Поширеним також є сумісне застосування оптоволоконного і 

коаксіального кабелю, яке носить назву гібридного волоконно-коаксіального зв’язку (HFC). 

В класичному виконанні такої системи, оптичне волокно прокладається до оптичного 

розподільчого вузла, а кінцева розводка відбувається вже за допомого коаксіальної мережі. 

Підвидом гібридного волоконно-коаксіального зв’язку, що набирає популярність, є Ethernet 

по мережі електроживлення або технологія Power Line Communication. Ця технологія дає 

можливість використати існуючі лінії електроживлення, для підключення пристроїв до 

локальної мережі. Ще однією реалізацією HFC, яка, як показала практика, являє собою 

найкраще рішення для широкосмугового абонентського доступу, є технологія Ethernet To 

The Home (ETTH). Ця сумісна розробка «Teleste Corporation» і «Tratec Telecom B.V.» 

забезпечує швидкість до 1 ГБіт/с.  
Технології безпроводового зв’язку зараз переживають пік свого розвитку. Вони 

аналогічні проводовим мережам LAN, але з’єднують користувачів і кінцеві пристрої 

невеликого географічного масштабу за допомогою безпроводового зв’язку. Існує близько 

десятка безпроводових технологій, але найвідомішими для користувачів є безперечно Wi-Fi, 

ZigBee, WiMAX та Bluetooth. Кожна з перерахованих технологій має певні характеристики, 

які і визначають сферу їй застосування. Наприклад,  у персональних безпроводових мережах 
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використовується технологія Bluetooth, а у локальних безпроводових доцільніше буде 

використати Wi-Fi. Щоб забезпечити з’єднанням безпроводову мережу міського масштабу 

частіше за все застосовують технологію WiMAX [4].  

Альянс Wi-Fi зараз почав розробку спеціальної субгігагерцовой версії стандарту 

спеціально для концепції IoT через те, що традиційна його версія застосовується у досить 

обмеженому числі випадків. Іншим популярним LAN-рішенням, що широко застосовується в 

пристроях «розумного» будинку є технологія ZigBee. Даний протокол не є пропрієтарним, і 

здатен підтримувати розмір мережі приблизно сотні пристроїв. В цілому, ZigBee є хорошим 

вибором для автоматизації домашніх систем, але при його розгортанні можна зіткнутися з 

проблемою сумісності із сторонніми продуктами. 

Одна зі свіжих розробок в області IoT для IPv6, адаптована для фізичного і MAC-рівня 

протокол 6LoWPAN стандарту 802.15.4. Даний протокол оснащений максимальною 

гнучкістю, підтримкою широкого діапазону частот та практично необмеженими 

можливостями для масштабованості мережі. Дальність зв’язку 6LoWPAN-систем може 

досягати сотень метрів. 

Все більш популярним рішенням для концепції IoT стає мережа LoRa (англ. Long Range). 

Вона являє собою мережу розмірів району, або навіть цілого міста, на відміну від попередньо 

згаданих технологій, які обмежені площею квартир чи офісу. Мережі, побудовані за  

технологією LoRa, призначені для збору даних з великої кількості датчиків, які рівномірно 

розташовані на значній площі. Приклад реалізації LoRa-мережі наведений на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Реалізація мережі LoRaWAN 

 

Для повноти реалізації концепції IoT найкраще буде використовувати поєднання 

безпроводових та проводових технологій при створенні однієї мережі. Як показує практика, 

обидві методики доповнюють і взаємо компенсують одна одну, тому їх спільне використання 

буде найбільш ефективним для роботи мережі. 
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2.2 Аналіз засобів ідентифікації для реалізації концепції Internet of Things 

Перше широкомасштабне застосування технологій Інтернету речей було пов’язано саме 

із засобами ідентифікації. В рамках міжнародного консорціуму дослідників і практиків Auto-

ID Labs, організаціям було запропоновано досліджувати пристрої, які можуть проводити 

ідентифікацію за допомогою радіочастот – RFID-мітки. Ключовим моментом при 

дослідженні, і подальшому впровадженні міток стало те, що вони дозволяють широко і 

всеохоплююче застосовувати сенсорні пристрої та інтегрувати дані з аналітичними 

дослідженнями. Оскільки ці мітки невеликих габаритів, їх можна прикріпити практично до 

будь-яких предметів. Деякі моделі RFID-міток не вимагають елементів живлення через те, 

що вони отримують його від електромагнітних сигналів, які поширюються від зчитувача 

таких міток.  

Окрім RFID-міток, досить поширеними є й інші технології, які застосовуються для 

автоматичної ідентифікації. Наприклад, оптично розпізнавані ідентифікатори, до яких 

належать штрих-коди, QR-коди, або система позиціонування в режимі реального часу 

(RTLS) – тут нам найбільше знайома технологія GPS та радіо-маяки. Для об’єктів, які 

напряму підключені до глобальної мережі, традиційним ідентифікатором є їх власна MAC-

адреса мережної інтерфейсної плати (NIC). Але даний тип ідентифікації не є достатньо 

швидким та ефективним. Ширші можливості для ідентифікації надає протокол IPv6, що 

забезпечує унікальними адресами мережного рівня величезну кількість пристроїв. 

 

2.3 Аналіз засобів виміру для реалізації концепції Internet of Things 

Особливу роль для ІоТ відіграють засоби виміру – вже сьогодні ним викликано широке 

поширення датчиків температури, тиску, освітлення, вологості і фізичних навантажень. 

Кожен з цих датчиків забезпечує перетворення відомостей про стан навколишнього 

середовища в дані. Саме цей процес перетворення заповнює обчислювальне середовище 

значущою інформацією [2].  

Вибір засобів вимірювання зараз дуже урізноманітнився – використовуються як 

елементарні датчики (температури, тиску тощо), так і складні інтегровано-вимірювальні 

системи. Але щоб ІоТ повністю реалізував свої можливості, датчики повинні працювати 

абсолютно автономно. Датчики повинні навчитися отримувати електроенергію з 

навколишнього середовища: від вібрації, світла, повітряних потоків або шляхом 

безпроводової передачі електрики. Нещодавно для вирішення цієї проблеми був досягнутий 

певний прогрес – американські вчені презентували придатний до комерційного використання 

наногенератор. Він являє собою гнучкий чіп, що перетворює в електроенергію рухи 

людського тіла. Цей винахід дозволить обходитися без батарейок і розеток електричної 

мережі, і в майбутньому зможе повністю змінити наше життя. 

 

2.4 Аналіз засобів обробки даних для реалізації концепції Internet of Things 

Датчики можна запрограмувати на зняття даних, перетворення їх в сигнали і подальшу 

відправку цих сигналів на основний пристрій, який називається контролером. Контролер 

збирає дані від датчиків і може самостійно приймати рішення щодо них, або ж відправляти 

дані для аналізу на сервери. Як показує практика, апаратно-вимірювальні платформи також є 

свого роду контролерами, і для реалізації тенденції ІоТ доцільно буде розглянути саме їх.  

Найбільш відомою такою платформою є Arduino, основними компонентами якої є плата 

вводу-виводу і середовище розробки на мові Processing/Wiring. Arduino може 

використовуватися як для створення автономних інтерактивних об’єктів, так і підключатися 

до програмного забезпечення, що використовується на комп’ютері. Зараз існує близько 20 

версій даної платформи, кожна з яких базується на мікроконтролері сімейства AТmega. Дана 

платформа оснащена різноманітними функціональними можливостями, які реалізовані 

шляхом встановлення плат розширення. До таких плат належать плата розширення  Wi-Fi, 

плата Xbee Shield (забезпечує безпроводовий зв’язок з кількома пристроями Arduino в 
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радіусі від 35  і до 90 метрів, рис.3.2(а)), плата Motor Shield (зчитування датчиків положення, 

рис.3.2(б)) та плата Ethernet Shield (підключення до інтернету, рис.3.2 (в)) [6].  

 

 
                       а)                                               б)                                                  в) 

 

Рис. 2.2. Плати розширення Arduino: a) Xbee Shield; б) Motor Shield; в) Ethernet Shield 

 

Іншою, не менш, популярною платформою є BeagleBoard. Вона виділяється своєю 

орієнтованістю на користувачів, які бажають мати розширену апаратну платформу на базі 

продуктивного і енергозберігаючого процесора під управлінням ОС Linux. BeagleBoard має 

два роз’єми із 46-ма виводами, що дають доступ практично до всіх портів процесора. 

Функціональні плати розташовані за принципом стеку, в якому присутні плати, що 

реалізують DVI-вихід, LCD дисплей, аудіо входи або виходи, тощо [8].  

Окрім цього слід розглянути відносно нову платформу Spark, яка являє собою 

масштабовану платформу аналізу даних, що включає в себе примітиви для обчислень в ОЗП. 

Spark реалізована на Scala і підтримує цю мову, яка здатна забезпечити унікальне 

середовище для обробки даних. Серед усіх апаратно-вимірювальних платформ виділяється 

Raspberry Pi, яка з’явилася чотири роки тому і вже встигла зайняти передове місце на ринку 

апаратно-вимірювальних платформ.  

Однією з найцікавіших особливостей Raspberry Pi є наявність інтерфейсів GPIO 

(інтерфейси загального призначення вводу/виводу). Зараз існує сім варіацій Raspberry Pi, які 

різняться кількістю портів USB, інтерфейсів GPIO та ємністю ОЗП. Наприклад, модель В 

оснащена 2 портами USB і 26 пінами GPIO, а вже більш нова її версія В+ містить 4 порти 

USB та 40 пінів GPIO [5]. 

На основі даного одноплатного комп’ютера реалізується безліч цікавих проектів від 

метеозонда та ігрової станції до IP-телефону або радіостанції. 

 

3. Розробка системи віддаленого керування електроживленням на базі сучасної 

платформи IoT 

 

3.1 Вихідні дані для реалізації 
Модель системи віддаленого керування електроживленням складається з таких основних 

елементів як платформа Arduino Wrobot 2 relay на два канали з оптично-ізольованими реле, 

апаратно-обчислювальної платформи Raspberry Pi моделі B+, імпульсного джерела живлення 

Mean Well NES 15-5.  

Оскільки реле є оптично-ізольованими, то Arduino може працювати без  прямого 

електричного з’єднання між самою платформою, реле та системою живленням реле. Замість 

нього використовується промінь інфрачервоного світла, який поєднує всі перераховані 

елементи. Як показує практика, це є суттєвою перевагою при розгляді питань безпеки, яка 

стосується управління окремих одиниць обладнання, що мають власні джерела живлення, 

металевий корпус, тощо.  
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Виходи реле можна з’єднувати з різними пристроями потужністю до 10 Вт. Сама ж плата 

містить два червоних світлодіоди, які відображають поточний стан кожного реле  та окремий 

зелений, світіння якого підтверджує подачу живлення +5 В на плату [6].  

Слід зазначити, що на перемикачах даних реле присутні два типи контактів: NC i NO. 

NO (англ. Normal Open) означає відкритий контакт, а NC (англ. Normal Close) – нормально 

замкнутий контакт. Іншими словами, якщо контакт знаходиться у стані NO, то струм через 

нього не протікає, в той час коли він у стані NC – протікання струму дозволяється. 

Розглянуте реле можна впроваджувати та застосовувати на різних платформах, 

включаючи Arduino, AVR  або ARM. Хотілося б також додати, що плата оснащена 

стандартним інтерфейсом, який може бути штучно розширений для різних макетних плат. 

Наступним важливим складником системи віддаленого керування електроживленням є 

апаратно-вимірювальна платформа Raspberry Pi моделі B+, яка являє собою контролер 

керування системою.  

Розглянута модель Raspberry Pi B+ оснащена ARM11 процесором Broadcom BCM2835  з 

тактовою частотою 700 МГц і модулем оперативної пам’яті на 512МБ. Процесор і модуль 

ОЗУ розміщені на одноплатному комп’ютері за технологією «package-on-package» (PoP), яка 

полягає у монтажу компонентів поверх одне одного. Перевагою застосування такої 

технології є підвищення щільності електронних компонентів на платі. Ядро BCM2835 

процесора Broadcom складається з графічного ядра, що підтримує платформонезалежний 

програмний інтерфейс, FullHD-відео та цифрового сигнального процесора. Для даної моделі 

також характерним є застосування  чотирьох портів USB 2.0  і 40 пінів GPIO (General Purpose 

Input/Output). Порти вводу можна запрограмувати на отримання сигналу керування з датчика 

або іншого комп’ютера, а вихідний сигнал з портів виводу  передає дані на інший пристрій 

через мережу Інтернет. Завдяки розглянутим виводам, одноплатний комп’ютер здатен 

керувати будь-якими пристроями. Слід відзначити, що у моделей B вперше з’явився порт 

Ethernet, який дозволяє будувати мережі на основі витої пари 5-ї категорії (cat.5, cat.5е ) [5]. 

Іншим ключовим елементом системи керування електроживленням є одноканальне 

імпульсне джерело напруги Mean Well NES15-5. Дана модель характеризується напругою 

живлення на вході від 85 В до 264 В змінного струму, і від 120 В до 370 В постійного струму. 

Вихідна напруга на виході становить 5 В. Потужність такого джерела напруги складає 

приблизно 15 Вт, і тому підходить для живлення промислової автоматики. Перевагами 

використання блоків живлення цієї серії є низьке енергоспоживання, спеціальний захисний 

корпус, і вмонтований комплекс захисту від короткого замикання, перенавантаження чи 

перегріву.  

Підключення моделі системи віддаленого керування електроживленням до мережі 

Інтернет на практиці реалізується двома шляхами: через Ethernet-порт або через один з USB-

портів Raspberry Pi. 

Останній метод підключення до мережі здійснюється за допомогою встановлення  

зовнішнього модуля Wi-Fі на плату Raspberry Pi. Такі світові лідери, як Edimax, D-Link, 

Linksys та TP-Link займаються виробництвом зовнішніх Wi-Fi модулів, але їх 

характеристики часто не задовольняють умовам використання Raspberry Pi. Серед проблем, 

які найчастіше за все виникають при їх використанні, зустрічається неможливість 

встановлення стабільного з’єднання із платформою або несумісність чіпсету Raspberry Pi та 

набору мікросхем зовнішнього модуля.  

Виходячи з цього, найкращим варіантом для розгортання Wi-Fi мережі є вибір 

зворотньо-сумісного модуля для апаратної платформи. У 2015 році Raspberry Pi випустила 

спеціальну серію зовнішніх модулів для створення безпроводової мережі на основі 

платформи їх власного виробництва – Miniature Wi-Fi Module / Official Raspberry Pi Edition. 

Перевагою використання даної моделі є низька вартість, висока надійність забезпечуваного 

безпроводового зв’язку та підтримка стандартів 802.11b/g/n. Серед характеристик даної 

моделі, які б хотілося виділити, є невеликий розмір, спрощений процес встановлення 

драйверів  та максимальна пропускна здатність у 150 Мб/с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB_2.0
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Іншим методом підключення системи електроживлення до мережі Інтернет є 

використання проводових технологій та вмонтованого на плату Ethernet-порту. За умови 

використання технології Ethernet є можливість створення повнодуплексного каналу зв’язку зі 

швидкістю 10 Мб/с. Перевагою даної мережі перед безпроводовою є підвищена надійність та 

швидкість, і більш високий рівень стійкості до завад. Для розгортання мережі було обрано 

саме цей метод підключення. 

Для створення проводової мережі було обрано кабель Ethernet категорії 5е (cat. 5e), тип 

кабелю екранованої витої пари S/UTP. Обраний кабель забезпечує ізоляцію від шумів, 

високу швидкість передачі даних при низькій собівартості та меншій товщині. 

Результатом аналізу перерахованих вихідних даних є створення функціональної схеми, 

яку наведено на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Функціональна схема макету системи віддаленого керування електроживленням  

 

Після зібрання макету системи віддаленого керування електроживленням, були 

проведені певні налаштування її компонентів.  

Операційною системою для Raspberry була обрана Raspbian на основі Linux. З метою 

віддаленого керування системою електроживлення, на Raspbian було додатково встановлено 

програмну платформу WebIOPi. Дана  платформа дозволяє керувати та контролювати стан 

виводів GPIO через веб-переглядач або інші додатки. Після встановлення WebIOPi, 

використовуючи командний інтерфейс, були задані налаштування для виводів та 

встановлений HTTP-сервер. Створений веб-додаток дозволяє швидко змінювати стан 

включення виводів GPIO і цим забезпечує механізм керування системою електроживлення 

[7].  

 

Висновки 

В даній статті був проведений аналіз існуючих інфокомунікаційних мереж та 

перспективи їх подальшого розвитку. Дані мережі розширюють можливості 

телекомунікаційної системи за рахунок впровадження інформаційних сервісів і є гарним 

«фундаментом» для побудови концепції ІоТ. 

У першому пункті був виконаний порівняльний аналіз конкретних апаратно-

обчислювальних платформ, який дозволив розглянути властивості кожної з них більш 

детально. Було розглянуто та класифіковано компоненти для реалізації парадигми ІоТ, 

визначено особливості їх застосування. 
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У другому пункті статті розглянута характеристика пристроїв та мережні технології, які 

використовувалися для побудови робочого макету системи керування електроживленням. В 

даному пункті обґрунтовується вибір конкретних компонентів для реалізації системи.  

Створена система дозволяє здійснювати керування мережею електроживлення на 

відстані, без фізичного контакту з пристроєм, що може застосовуватися насамперед при 

розгортанні «розумного» будинку, на підприємствах, в офісах, тощо. Вона надає ряд переваг, 

серед яких економія електроенергії, можливість віддаленого перезавантаження устаткування 

і групового доступу до електроприладів. 
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УДК 681.3.06 
 

Чебаненко Т.М., к.т.н. 

 

МОДЕЛЬ ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

 
Chebanenko T.M.  Model of the program-driven diagnostic objects. The model of specific class 

of devices offers in the article – the programmatic guided hardware components of the computer systems, 

that from the point of view of test control and diagnostics processes in a number of properties, 

substantially different from the objects traditionally examined within the framework of this discipline. 

Formal presentation of model of the program-driven objects and model of class of disrepairs on the basis 

of that automation of procedures of construction of effective control and diagnostic tests is possible are 

examined. Complication of such procedures is estimated and quality of the tests got on the basis of these 

models is forecast. There is formulated an approach to the construction of models and image 

transformations, which differs from the known fact that the latter takes into account the semantics. This 

allows formalized mathematical schemes for image analysis tasks based on their semantics. The 

formalization of the mathematical schemes for image analysis tasks creates the preconditions for the 

creation of a unified software framework, the use of which significantly reduces the cost of developing 

specialized software related to image analysis. 

Keywords: diagnostics, fault-class model, computer system, tests model  

 

Чебаненко Т.М. Модель програмно керованих об'єктів діагностування. В статті 

запропонована модель специфічного класу пристроїв – програмно керованих апаратних 

компонент комп'ютерних систем, які з точки зору тестового контролю і діагностики мають безліч 

властивостей, що істотно відрізняються від об'єктів, традиційно розглядаються в рамках цієї 

дисципліни. Розглядається формальне подання моделі програмно-керованих об'єктів і модель 

класу несправностей, на основі яких можлива автоматизація процедур побудови ефективних 

контрольних і діагностичних тестів. Оцінюється складність таких процедур і прогнозується якість 

одержуваних на основі цих моделей тестів. 

Ключові слова: діагностування, модель класу несправностей, комп'ютерна система, модель 

тестів 

 

Чебаненко Т.М. Модель программно-управляемых объектов диагностирования.  В статье 

предложена модель специфического класса устройств – программно управляемых аппаратных 

компонент компьютерных систем, которые с точки зрения тестового контроля и диагностики 

обладают множеством свойств, существенно отличающихся от объектов, традиционно 

рассматриваемых в рамках этой дисциплины. Рассматривается формальное представление модели 

программно-управляемых объектов и модель класса неисправностей, на основе которых возможна 

автоматизация процедур построения эффективных контрольных и диагностических тестов. 

Оценивается сложность таких процедур и прогнозируется качество получаемых на основе этих 

моделей тестов.  

Ключевые слова: диагностирование, модель класса неисправностей, компьютерная система, 

модель тестов 

 

Введение 

Необходимость применения моделей системного уровня для объектов диагностирования 

(ОД) при решении задач синтеза тестов объясняется рядом причин. 

Первой из них является неприемлемая размерность модели, построенной в соответствии 

с известными подходами [1]. Причина этого состоит в том, что большинство современных 

средств вычислительной техники содержат компоненты, реализующие сложные устройства, 

вплоть до функционально законченных и автономных и изготовленные по технологии БИС и 

СБИС. 

Вторая причина связана с тем, что процесс проектирования таких устройств должен 

включать разработку тестового обеспечения для них. Учет на ранних стадиях 

проектирования параметров, характеризующих контролепригодность устройства, всегда 

оправдывается повышением качества разработки и эффективности самого процесса 

проектирования. 
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Третья причина состоит в том, что при использовании сложных компонент в структуре 

проектируемого устройства разработчик как самого устройства, так и тестового обеспечения 

имеет их описание на системном уровне представления.   

Применение моделей системного уровня для программно-управляемых ОД (ПОД) при 

решении задачи синтеза тестов является обязательным. 

ПОД обладают рядом признаков, позволяющих выделить их в отдельный класс. Во-

первых, на системном уровне ПОД не может быть представлен функциональным описанием 

[2], поскольку реализуемая функция определяется программой, которая априорно 

неизвестна. Во-вторых, объект можно описать множеством функциональных описаний, 

каждое из которых соответствует инструкции, принадлежащей системе команд. В-третьих, 

каждая из инструкций определена на конечном множестве данных. 

 

1. Определение ПОД 
В рамках традиционного подхода к представлению модели ПОД на системном уровне 

производится  его декомпозиция, в результате которой выделяют управляющий и 

операционный автоматы. Это связано, в первую очередь, с методологией синтеза подобных 

устройств. Однако, с точки зрения оценки контролепригодности и синтеза тестов для ПОД 

такой подход является малоэффективным. Попытки описать ПОД с помощью автоматной 

модели, как правило, оканчивается неудачей. Это связано с тем, что если и существует 

возможность определения множества состояний, то переходы в таком автомате 

осуществляются по определенным последовательностям и идентификация отдельных 

состояний невозможна, т.к. реакция такого автомата может наблюдаться только в 

определенном подмножестве множества состояний ОД.  

 

2. Описание ПОД 

В данной ситуации наиболее удобным является описание ПОД тройкой вида 

( , , )N X Y F , где  X,Y – соответственно входной и выходной алфавит, F – отношение

Y = F(X) , описывающее поведение системы.  

Входной алфавит  в этом случае определяется следующим образом: inp mc rX X X X   , 

где inpX – множество входных слов, подаваемых на ОД;    mcX – множество формируемых 

внутри ОД управляющих слов, rX – алфавит состояний операционного автомата.  

Для ПОД символы входного алфавита можно представить в виде пары  ,d cx x  , где 

d dx X  – символы алфавита входных данных, а c cx X  – алфавита входных управляющих 

воздействий (команд). Данные от команд отличаются тем, что при фиксации команды  

x Xc c  для любого символа данных x Xd d  активизируется одна и та же 

последовательность символов MP x x xc mc mc mc
l 1 2, ,..., ( x X i lmc

i
mc , ,1 ), называемая 

микропрограммой.  

Таким образом, существует взаимно однозначное отображение X MP Xc mc
l   max( )

 , в 

котором MP  соответствует множеству микропрограмм, а max( )l  – максимальной длине 

микропрограммы. Его существование позволяет привести входной алфавит к виду 

X X X Xd c r   , а функционирование ОД описать следующим образом:  

 Y F X X Y Y X F f DC X Fr d r i c
* *( ), , ,                 (1). 

Отношение DC ставит во взаимно однозначное соответствие  элементы множеств X c и 

 fi . Множество  F fi  определяет множество команд ПОД, а соответствие DC  – 

механизм их дешифрации. 
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Приведенные выше рассуждения обосновывают вывод о том, что модель ПОД на 

системном уровне можно представить как множество его команд и соответствующих им 

преобразований данных. При этом связь модели ПОД на системном, операционном и 

функционально-логическом уровне определяется соответствиями: 

 f X MP Xi
DC

c mc
l     max( )

 , 

x mc MO x Xmc
i

i mc
i

mc   , , 

mo s mo MO s Sj j j j   , , ,  

где: 

  – знак кодирующего отображения;  

 mci  – множество микроопераций, соответствующих микрокоманде xmc
i

; 

 MO  – множество всех микроопераций; 

 js – множество аппаратных средств, активизируемых микрооперацией jmo  

(предполагается, что эти средства описаны на функционально-логическом уровне); 

 S  – модель функционально-логического уровня для ПОД; 

 все остальные обозначения соответствуют введенным раннее. 

 

3. Модель ПОД 

Как уже отмечалось, для описания ПОД на системном уровне достаточно задать систему 

его команд и соответствующих им преобразований. Использование для этих целей 

отношений (2) является затруднительным. Это объясняется сложностью описания 

преобразования Y F X Xd r
* ( )  в силу большой размерностью алфавитов X d  и X r . 

Для функционального описания ПОД возможна декомпозиция, в результате которой 

символ x Xr r  представим в виде кортежа x r r rr n 1 2, ,..., , где r A X i ni r d  , ,1 . Здесь 

под Ar  понимается внутренний алфавит регистров операционного автомата, а элементы ri  

ассоциируются с их состояниями. С учетом вышесказанного выражение (1) преобразуется к 

виду: 

 Y F A X Y Y A F f DC X Fr
n

d r
n

i c
* *( ), , ,       . 

Если в соответствие каждому из элементов декартова произведения  

A A A Xr r rn

n

d1 2   ...
  

 

поставить: для A i nri , , 1  – регистровую переменную iR , а для 
dX – элемент 

ID , 

называемый операндом, то множество 
1

1

( )
n

i I

i

E R D


   является отображением входного 

алфавита X .  

Аналогичным образом можно показать, что 
2

1

( )
n

i O

i

E R D


  , где 
OD  обозначает 

результирующие данные, является отображением для Y
*

. Необходимо также определить 

множество базовых операций  

 O o o E E j mj j   , , ,1 2 1 , 

которое является отображением для Y F X* ( )  в выражении ( 2 ). 

Целью выполненных отображений является получение множества  
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E E E O R D D Oi
i

n

I O      


1 2
1

( )  , 

достаточного для задания функционального описания ПОД на системном уровне 

представления модели в виде: 

 F f X f f E Ei c
DC

i i    , , .    (2) 
 

Таким образом, в соответствие каждой команде iI I , где I –множество команд ПОД, 

может быть поставлен граф 

 G E Ri i i , ( E Ei  ,  R E Ei i i  ). 
 

В дальнейшем iG  будет называться абстрактным графом выполнения (АГВ) команды iI .  

Следует отметить, что 
 

1

I

i

i

G G


  является моделью ОД в целом и может быть принят в 

качестве модели ПОД. В качестве примера на рис. 1 приведен АГВ некоторых команд МП 

1810ВМ86. Такое описание ПОД является обобщением моделей, описанных в [3]. 

 

AX->(AX)+(BX)+(FC)

+

PA F

FC AX BX

AX<-(AX)&((BX)+(SI)+(D16))

+

IP

IP 2

+

DO

BX SI D16

&

AX

DI AX

+

IP

IP 4

 
 

Рис.1. АГВ некоторых команд МП 1810ВМ86. 
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4. Функциональные неисправности схем 

В традиционном подходе к синтезу тестов в качестве неисправности рассматриваются 

модели неисправности операторов. Это неисправности, связанные только внешними 

полюсами схем, реализующих эти операторы.  

Наиболее часто приходиться к ним относят такиме классами неисправностей 

операторов: константные неисправности 0P , короткие замыкания (отождествления) P1  и 

перепутывания P2 .  

Как ясно из названий, к классу константных неисправностей относят неисправности, 

вследствие которых состояние одного или нескольких полюсов имеют фиксированное 

состояние, к классу коротких замыканий полюсов относят неисправности, вследствие 

которых некоторые подмножества полюсов могут находиться в одинаковом состоянии; класс 

перепутываний определяется неисправностями, характеризующимися перестановкой 

состояний полюсов. 

 

Заключение 

В работе сформулирован подход к построению моделей и преобразований изображений, 

который отличается от известных тем, что учитывает семантику последних. Это позволяет 

получать формализованные математические схемы решения задач анализа изображений с 

учетом их семантики. Формализация математической схемы решения задачи анализа 

изображений создает предпосылки к созданию унифицированного программного каркаса, 

использование которого существенно снижает затраты на разработку специализированных 

программных средств связанных с анализом изображений. 

В качестве примера применения сформулированного подхода приведено решение задачи 

анализа изображений схем в технологических процессах автоматизированного 

проектирования. 
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УДК 621.396.96 
 

Чегренець В.М., к.т.н.; Ахрамович В.М., к.т.н.; Руденко Н.В., ст. викладач 

 

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 
Chyhrynets V.M., Ahramovych V.M., Rudenko N.V. Cloud possibilities and their use in 

computer systems telecommunications.  In article the analysis of cloud computing as dynamically 

scalable free method of access to external computing information resources in the form of services by 

means of the Internet is carried out. Research of a computing paradigm in case of which boundaries of 

computing elements depend on economic feasibility, and not just from technical restrictions is conducted, 

includes operating systems and the system software, and also the server hardware. Explicitly the virtual 

workplace when the user has an opportunity independently to set up the workplace and to create to itself a 

complex of the software necessary for it for operation is analyzed. Results estimates of profitability of 

cloud computing and feasibility of use for the organizations, educational institutions are carried out. By 

results of practical researches of cloud computing need of the continuous high-speed Internet is proved. 

Explanations of chances irrespective of efforts of service providers are carried out to work online when 

the server can be offline that access to services of the user will be unavailable. Concepts of a cloud as 

uniform sets of servers are considered (in one location). In article several main technologies (models) are 

also considered: Infrastructure as service, platform as service, data as service, software as service, 

workplace as service. 

Keywords: cloud, telecommunications systems, Internet, access, virtual workplace, cloud 

computing, computer systems. 

 

Чегренець В.М., Ахрамович В.М., Руденко Н.В. Хмарні технології та можливості 

використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах. В статті проведений аналіз 

хмарних технологій. Проводиться дослідження обчислювальної парадигми, при якій межі 

обчислювальних елементів залежать від економічної доцільності. Детально аналізується 

віртуальне робоче місце. Проводяться результати оцінки економічності хмарних технологій і 

доцільності використання для організацій, навчальних закладів. По результатам практичних 

досліджень хмарних технологій доведена необхідність безперебійного швидкісного Інтернету. 

Розглянуто поняття хмари, як єдиної множини серверів.  

Ключові слова: хмарні технології, телекомунікаційні системи, Інтернет, доступ,  віртуальне 

робоче місце, хмарні обчислення, комп'ютерні системи. 

 

Чегренец В.М., Ахрамович В.М., Руденко Н.В. Облачные технологии и возможности их 

использования в компьютерных телекоммуникационные.  В статье проведен анализ облачных 

технологий. Проводится исследование вычислительной парадигмы, при которой границы 

вычислительных элементов зависят от экономической целесообразности. Подробно анализируется 

виртуальное рабочее место. Проводятся результаты оценки экономичности облачных технологий 

и целесообразности использования для организаций, учебных заведений. По результатам 

практических исследований облачных технологий доказана необходимость бесперебойного 

скоростного Интернета. Рассмотрены понятия облака, как единой множества серверов. 

Ключевые слова: облачные технологии, телекоммуникационные системы, Интернет, доступ, 

виртуальное рабочее место, облачные вычисления, компьютерные системы. 

 

Вступ 

У вересні 2012 р. Європейська комісія прийняла стратегію «Розкриття потенціалу 

хмарних обчислень в Європі». У стратегії визначено дії, що допоможуть збільшити на 2,5 

млн. нових європейських робочих місць, та щорічний приріст у 160 млрд. євро до ВВП 

Європейського Союзу (ЄС, близько 1 %) в 2020 р. Стратегія призначена для прискорення та 

збільшення використання хмарних обчислень у всіх секторах економіки ЄС. Ця стратегія є 

результатом аналізу політичної, економічної, законодавчої, нормативної та технологічної 

бази за умов визначення шляхів максимального використання потенціалу «хмари». 

В 2013 році провайдер Rackspace разом з бізнес-школою Манчестера провів невелике 

дослідження. Як показало опитування, 88 % компаній скоротили витрати за рахунок хмар, а 

56 % навіть заявили про зростання прибутку завдяки переходу на нові технології. 
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Як повідомляє Forrester, загальний обсяг глобального ринку хмарних обчислень до 2020 

року досягне обсягу в 191 мільярдів доларів США. 

Відповідно до звіту Центру Економічних і Бізнес-Досліджень (CEBR), річний 

економічний ефект від хмарних обчислень, для кожної з нижче представлених країн в 2015 

році міг наведено у табл. 1.  

 

Таблиця 1. Економічний ефект від хмарних обчислень 

Великобританія 30,0 млрд. євро 

Німеччина 49,6 млрд. євро 

Іспанія 25,2 млрд. євро 

Італія 35,1 млрд. євро 

Франція 37,4 млрд. євро 

 

Хмарні обчислення засновані на відомих раніше технологіях, але до середини 2000-х рр. 

сфера їх застосування залишалася обмеженою, а потенціал - нерозкритим. В даний час 

завершується ранній етап розвитку хмарних технологій, який характеризується 

новаторськими експериментами і нестійкістю бізнес-моделей [1]. 

 

Хмарні рішення 

Провайдери хмарних рішень дозволяють орендувати через Інтернет обчислювальні 

потужності та дисковий простір. ―Хмари‖ фізично розташовуються в дата-центрах або 

центрах обробки даних (ЦОД). Дата-Центр – це будівля, де можуть розташовуватися сотні 

тисяч зв'язаних між собою комп'ютерів. Саме в них функціонують віртуальні сервери, які у 

свою чергу забезпечують роботу з ―хмарними‖ сервісами. Більше половини всіх дата - 

центрів розташовуються в США, інші в країнах Європи. Фізично ж такі сервери можуть 

розташовуватися віддалено один від одного географічно, аж до розташування на різних 

континентах. У списку найвідоміших хмарних сховищ даних перебувають: Dropbox, 

облако@mail.ru, Яндекс.Диск, Box, Microsoft OneDrive, Google Drive, iCloud і ін. 

За оцінками експертів, використання хмарних технологій в багатьох випадках дозволяє 

скоротити витрати в два-три рази в порівнянні з утриманням власної розвиненої IT-

структури. 

Переваги такого підходу – доступність (користувач платить лише за ті ресурси, які йому 

потрібні) і можливість гнучкого масштабування. Клієнти позбавляються від необхідності 

створювати і підтримувати власну обчислювальну інфраструктуру. 

Не кожна компанія може дозволити собі утримувати IT-службу або хоча б одного 

штатного співробітника, що підтримує IT-інфраструктуру. (Наприклад, за даними фонду 

«Громадська думка», тільки 67% компаній малого та середнього бізнесу мають штатний IT-

персонал). На перший погляд, рішенням проблеми є практика IT-аутсорсингу, що одержала 

широке поширення. Насправді все не так райдужно: часто кваліфікації приходять IT-

адміністраторів не вистачає, оскільки вони, що називається «не в темі» – не розуміють 

бізнес-процесів конкретної галузі, відповідно, не можуть якісно обслужити клієнта [3]. Крім 

того, що приходить фахівець не завжди може оперативно відреагувати на виникаючі 

проблеми, що в свою чергу може негативно вплинути на стабільність бізнес-процесів в 

компанії. 

На думку партнерів «Майкрософт України», застосування хмарних технологій є 

найбільш перспективним для таких галузей. А найбільш важливими, на їхню думку, 

властивостями хмарних технологій є оплата тільки за спожитий обсяг послуг, відсутність 

необхідності інвестувати в закупівлю обладнання і висока швидкість розгортання і 

підключення нових серверів. Компанія вважає, що саме в цій сфері може стати в нагоді її 

хмарний сервіс Office 365. З його допомогою підприємства зможуть надати співробітникам 
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ефективні засоби взаємодії без інвестицій в повноцінне робоче місце з комп’ютером. Раніше 

забезпечувати такий доступ через значні вкладення в інфраструктуру було недоцільно. Ми ж 

зможемо надати підприємствам недорогу пропозицію для забезпечення співробітників так 

званими кіосками – станціями для доступу до пошти, комунікатора, контактів, внутрішнього 

порталу. У той же час партнери відзначають, що клієнтів найбільше турбують питання 

безпеки даних в «хмарі» – це підкреслили майже 90% опитаних. 

"Хмара" відкриває новий підхід до обчислень, при якому ані обладнання, ані програмне 

забезпечення не належать підприємству. Замість цього провайдер надає замовнику вже 

готовий сервіс.  

 

Визначення Хмарних Обчислень 

Хмарні обчислення досить загальний термін, який поєднує у особі декілька підходів та 

моделей з надання та управління ІТ сервісами, тому на практиці кожен розуміє цей термін по 

різному [2]. Більшість користувачів визначає хмарні обчислення лише за однією ознакою – 

мережевим доступом, але хмарні обчислення це набагато більш об'ємна сутність.  

Національним інститутом стандартів і технологій США встановлені такі обов'язкові 

характеристики хмарних обчислень: 

- самообслуговування на вимогу (англ. self service on demand), споживач самостійно 

визначає і змінює обчислювальні потреби, такі як серверний час, швидкості доступу та 

обробки даних, обсяг збережених даних без взаємодії з представником постачальника 

послуг; 

- універсальний доступ по мережі, послуги доступні споживачам через мережу передачі 

даних незалежно від термінального пристрою [3]; 

- Об'єднання ресурсів (англ. resource pooling), постачальник послуг об'єднує ресурси для 

обслуговування великої кількості споживачів в єдиний пул для динамічного перерозподілу 

потужностей між споживачами в умовах постійної зміни попиту на потужності; при цьому 

споживачі контролюють тільки основні параметри послуги (наприклад, обсяг даних, 

швидкість доступу), але фактичний розподіл ресурсів, що надаються споживачеві, здійснює 

постачальник (в деяких випадках споживачі все ж можуть керувати деякими фізичними 

параметрами перерозподілу, наприклад, вказувати бажаний центр обробки даних з міркувань 

географічної близькості); 

- еластичність, послуги можуть бути надані, розширені, звужені в будь-який момент 

часу, без додаткових витрат на взаємодію з постачальником, як правило, в автоматичному 

режимі; 

- облік споживання, постачальник послуг автоматично обчислює спожиті ресурси на 

певному рівні абстракції (наприклад, обсяг збережених даних, пропускна здатність, кількість 

користувачів, кількість транзакцій), і на основі цих даних оцінює обсяг наданих споживачам 

послуг [4]. 

З точки зору постачальника, завдяки об'єднанню ресурсів та непостійному характеру 

споживання з боку споживачів, хмарні обчислення дозволяють економити на масштабах, 

використовуючи менші апаратні ресурси, ніж при виділенні апаратних потужностей для 

кожного споживача, а за рахунок автоматизації процедур модифікації виділення ресурсів 

істотно знижуються витрати на абонентське обслуговування. 

З точки зору споживача, ці характеристики дозволяють отримати послуги з високим 

рівнем доступності (англ. high availability) і низькими ризиками непрацездатності, 

забезпечити швидке масштабування обчислювальної системи завдяки еластичності без 

необхідності створення, обслуговування і модернізації власної апаратної інфраструктури [5]. 

Зручність і універсальність доступу забезпечується широкою доступністю послуг і 

підтримкою різного класу термінальних пристроїв (персональних комп'ютерів, мобільних 

телефонів, інтернет-планшетів). 
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Моделі обслуговування та існуючі рішення 

Виділяють наступні моделі надання послуг за допомогою хмари: 

- програмне забезпечення як послуга SaaS (Software as a Service у перекладі оренда 

програмного забезпечення) дає можливість орендувати різні додатки в постачальників 

послуг. Це зменшить витрати компаній, які інвестуються в інформаційні технології. Для 

бізнесу хмарні сервіси відкривають безліч нових можливостей. При їхньому застосуванні 

компанії не потрібно витягати більші засоби з обороту. Хмарні розв'язки переводять 

капзатрати в операційні витрати, даючи бізнесу можливість залишатися ще більш 

конкурентоспроможним. Прикладами програмного забезпечення як послуги, що працює на 

основі обчислювальної хмари, є сервіси Gmail та Google docs. 

- платформа як послуга PaaS (Platform as a Service у перекладі платформа як послуга) – 

застосування технологічної платформи з необхідними властивостями для тестування, 

розробки й підтримки додатків. Наприклад, Google Apps надає застосування для бізнесу в 

режимі онлайн, доступ до яких відбувається за допомогою Інтернет-браузера тоді як ПЗ і 

дані зберігаються на серверах Google. 

- інфраструктура як послуга IaaS (Infrastructure-as-a-service) – на практиці означає винос 

частини або всієї інформаційної інфраструктури організації в гібридну або публічну хмару 

Найбільшими гравцями на ринку інфраструктури як послуги є Amazon, Microsoft, VMWare, 

Rackspace та Red Hat. Хоча деякі з них пропонують більше, ніж просто інфраструктуру, їх 

об’єднує мета продавати базові обчислювальні ресурси. 

У табл. 2 наведені характеристики трьох основних категорій, що застосовують для 

класифікації хмарних обчислень.  

 

Таблиця 2. Три основні категорій для класифікації хмарних обчислень. 

Категорія Характеристика Тип продукту Приклади 

SaaS  Клієнтам надаються прикладні сервіси, 

які є доступними в будь-який час і з 

будь-якого місця  

Web-орієнтоване 

ПЗ та сервіси  

SalesForce.com 

(CRM)  

Google Apps  

PaaS  Клієнтам надається хмарна платформа 

для розробки прикладного ПЗ  

API-інтерфейси для 

програмування та 

frameworks; 

Система 

розгортання  

Google 

AppEngine  

MS Azure  

IaaS  Клієнтам надається віртуальне апаратне 

забезпечення та місце для зберігання, на 

основі яких вони будують свою 

інфраструктуру  

Керування 

віртуальними 

машинами, 

сховищем, мережею  

Amazon EC2 

and S3  

GoGrid  

 

Загальною характеристикою компаній, що будують свої продукти на основі хмар, є 

впевненість у тому, що мережа Інтернет в змозі задовольнити потреби користувачів в 

обробці даних. 

 

Моделі розгортання 

Обчислювальна хмара може бути розгорнута як: приватна, публічна, громадська або 

гібридна, персональна. 

Приватна хмара (англ. private cloud) - це хмарна інфраструктура, яка призначена для 

використання виключно однією організацією, що включає декілька користувачів (наприклад, 

підрозділів). Приватна хмара може перебувати у власності, керуванні та експлуатації як 

самої організації, так і третьої сторони (чи деякої їх комбінації). Така хмара може фізично 

знаходитись як в, так і поза юрисдикцією власника. 
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Хмара De Novo – це перша в країні комерційна реалізація хмарної моделі організації ІТ. 

Зараз вже ні в кого не викликає сумніву, що ця модель стане домінуючою в корпоративному 

сегменті в найближчі роки. Просто тому, що вона суттєво підвищує 

конкурентоспроможність бізнесу. 

Хмарні сервіси De Novo вирішують завдання: 

- Хмара як ландшафт тестування і розробки; 

- Хмара як продуктивний ландшафт; 

- Хмара як резервний ЦОД; 

- Гібридна хмара; 

- Хмара як віддалене сховище архівів і резервних копій. 

Публічна хмара (англ. public cloud) - це хмарна інфраструктура, яка призначена для 

вільного використання широким загалом. Публічна хмара може перебувати у власності, 

керуванні та експлуатації комерційних, академічних (освітніх та наукових) або державних 

організацій (чи будь-якої їх комбінації). Публічна хмара перебуває в юрисдикції 

постачальника хмарних послуг. 

ПриватБанк і Poster запустили першу в Україні хмарну касу для кафе, магазинів, 

ресторанів з можливістю приймати банківські картки. Використання нової технології, за 

словами ініціаторів проекту, надасть можливість підприємствам харчування і торгівлі не 

лише відмовитися від громіздких касових апаратів на користь сучасних планшетів або, а й 

отримувати оплату за допомогою банківських карток 

Громадська хмара (англ. community cloud) - це хмарна інфраструктура, яка призначена 

для використання конкретною спільнотою споживачів із організацій, що мають спільні цілі 

(наприклад, місію, вимоги щодо безпеки, політику та відповідність різноманітним вимогам). 

Громадська хмара може перебувати у спільній власності, керуванні та експлуатації однієї чи 

більше організацій зі спільноти або третьої сторони (чи деякої їх комбінації). Така хмара 

може фізично знаходитись як в, так і поза юрисдикцією власника. 

Громадські активісти спільно з державними органами підготували і представили новий 

законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо обробки інформації в 

системах хмарних обчислень)». Документ передбачає можливість використання хмарних 

технологій для державних цілей, а також сприятиме створенню електронного урядування в 

Україні. «Метою законопроекту є створення умов для ефективнішого використання 

державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій, зокрема при обробці 

відкритої інформації, що належить до державних інформаційних ресурсів, конфіденційної 

інформації й таємної інформації, яка не становить державної таємниці», — йдеться в 

пояснювальній записці. Також законопроект покликаний сприяти «ефективнішій взаємодії 

держави та суспільства і створить додаткові передумови для подальшого розвитку платформ 

інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя, насамперед у 

сферах державного управління, освіти і науки. 

Гібридна хмара (англ. hybrid cloud) - це хмарна інфраструктура, що складається з двох 

або більше різних хмарних інфраструктур (приватних, громадських або публічних), які 

залишаються унікальними сутностями, але з’єднані між собою стандартизованими або 

приватними технологіями, що уможливлюють переносимість даних та прикладних програм 

(наприклад, використання ресурсів публічної хмари для балансування навантаження між 

хмарами). 

Персональна хмара (англ. personal cloud) - це приватна колекція цифрового контенту та 

додаткових сервісів які доступні з будь-якого пристрою і призначена для використання 

окремою особою (власником) та особами яким надано доступ. Це місце де користувач має 

можливість зберігати, синхронізувати, транслювати в потік та розповсюджувати приватний 

контент на сумісні платформи, екрани, з одного місцеположення в інше. 
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Технології 

На сьогоднішній день швидкий розвиток інформаційних технологій зумовлює потребу 

постійного вдосконалення і видозмінювання підходів щодо їх застосування в економіці.  

Програмне забезпечення хмари  включає: 

- Гіпервізори. 

- Операційні системи. 

- Забезпечення інформаційної безпеки. 

- Керування віртуальними машинами. 

- Резервне копіювання. 

- Портал самообслуговування. 

- Білінг. 

Гіпервізори керують пулом ресурсів та утворюють розподілену інфраструктуру у вигляді 

віртуальних серверів. 

Для забезпечення узгодженої роботи вузлів обчислювальної мережі на стороні хмарного 

провайдера використовується спеціалізоване проміжне програмне забезпечення, що 

забезпечує моніторинг стану обладнання і програм, балансування навантаження, 

забезпечення ресурсів для вирішення завдання. 

Одним з основних рішень для згладжування нерівномірності навантаження на послуги є 

розміщення шару серверної віртуалізації між шаром програмних послуг та апаратним 

забезпеченням. В умовах віртуалізації (рис. 1) балансування навантаження може 

здійснюватися за допомогою програмного розподілу віртуальних серверів за реальним, 

перенесення віртуальних серверів відбувається за допомогою живої міграції. 

 

 
Рис. 1. Віртуалізація сервера 

 

В основі віртуалізації лежить можливість одного комп'ютера виконувати роботу 

декількох комп'ютерів завдяки розподілу його ресурсів за  декількома середовищами. За 

допомогою віртуальних серверів і віртуальних настільних комп'ютерів можна розмістити 

трохи ОС і кілька додатків у єдиному місці розташування. Таким чином, фізичні й 

географічні обмеження перестають мати яке-небудь значення. Крім енергозбереження й 

скорочення витрат завдяки більш ефективному використанню апаратних ресурсів, віртуальна 

інфраструктура забезпечує високий рівень доступності ресурсів, більш ефективну систему 

керування, підвищену безпеку й удосконалену систему відновлення в критичних ситуаціях. 

Повна віртуалізація (Full, Native Virtualization) застосовується, зокрема, в Vmware 

Workstation, Vmware Server (колишній GSX Server), Parallels Desktop, Parallels Server, MS 

Virtual PC, MS Virtual Server, Virtual Iron. До переваг даного підходу можна прилічити 

відносну простоту реалізації, універсальність і надійність розв'язку; усі функції керування 

бере на себе хост-ос. Недоліки – високі додаткові накладні витрати на використовувані 
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апаратні ресурси, відсутність обліку особливостей гостьових ОС, менша, чим потрібно, 

гнучкість у використанні апаратних засобів. 

Паравіртуалізація (paravirtualization). Модифікація ядра гостьовий ОС виконується таким 

чином, що в неї включається новий набір API, через який вона може прямо працювати з 

апаратурою, не конфліктуючи з іншими віртуальними машинами. При цьому немає 

необхідності задіяти повноцінну ОС у якості хостового ПЗ, функції якого в цьому випадку 

виконує спеціальна система, що одержала назву гіпервізора (hypervisor). Саме цей варіант є 

сьогодні найбільш актуальним напрямком розвитку серверних технологій віртуалізації й 

застосовується в Vmware ESX Server, Xen (і розв'язках інших постачальників на базі цієї 

технології), Microsoft Hyper-V [4]. Переваги даної технології полягають у відсутності 

потреби в хостовій ОС – ВМ, установлюються фактично на "голе залізо", а апаратні ресурси 

використовуються ефективно. Недоліки – у складності реалізації підходу й необхідності 

створення спеціалізованої ОС-Гіпервізора. 

Віртуалізація на рівні ядра ОС (operating system-level virtualization). Цей варіант має на 

увазі використання одного ядра хостової ОС для створення незалежних паралельно 

працюючих операційних середовищ. Для гостьового ПЗ створюється тільки власне мережеве 

й апаратне оточення. Такий варіант використовується в Virtuozzo (для Linux і Windows), 

Openvz (безкоштовний варіант Virtuozzo) і Solaris Containers. Перевага – висока ефективність 

використання апаратних ресурсів, низькі накладні технічні витрати, відмінна керованість, 

мінімізація витрат на придбання ліцензій [5]. Недоліки – реалізація тільки однорідних 

обчислювальних середовищ. 

Віртуалізація додатків має на увазі застосування моделі сильної ізоляції прикладних 

програм з керованою взаємодією з ОС, при якій віртуалізується кожний екземпляр додатків, 

усі його основні компоненти: файли (включаючи системні), реєстр, шрифти, Ini-Файли, Com-

Об'єкти, служби. Додаток виконується без процедури інсталяції в традиційнім її розумінні й 

може запускатися прямо із зовнішніх носіїв (наприклад, із флэш-карт або з мережевих тек). З 

погляду ІТ-відділу, такий підхід має очевидні переваги: прискорення розгортання настільних 

систем і можливість керування ними, недоліки не тільки конфлікти між додатками, але й 

потреби в тестуванні додатків на сумісність [6]. Дана технологія дозволяє використовувати 

на одному комп'ютері, а точніше в одній і тій же операційній системі кілька несумісних між 

собою додатків одночасно. Віртуалізація додатків дозволяє користувачам запускати те саме 

заздалегідь сконфігурований додаток або групу додатків із сервера.. Фактично саме такий 

варіант віртуалізації використовується в Sun Java Virtual Machine, Microsoft Application 

Virtualization (раніше називалося Softgrid), Thinstall (на початку 2008 р. увійшла до складу 

Vmware), Symantec/Altiris. 

Віртуалізація вистав (робочих місць) Віртуалізація вистав має на увазі емуляцію 

інтерфейсу користувача. Тобто  користувач бачить додаток і працює з ним на своєму 

терміналі, хоча насправді додаток виконується на віддаленому  сервері, а користувачеві 

передається лише картинка віддаленого додатка. Залежно від режиму роботи користувач 

може бачити віддалений робочий стіл і запущений на ньому додаток, або тільки саме вікно 

додатка. 

Грід-обчислення (англ. Grid - решітка, мережа) - це (так само як і хмарні) форма 

розподілених обчислень, в якій "віртуальний суперкомп'ютер" представлений у вигляді 

кластерів, з'єднаних за допомогою мережі, слабозв’язанних, гетерогенних комп'ютерів, що 

працюють разом для виконання величезної кількості завдань (рис. 2). Ця технологія 

застосовується для вирішення наукових, математичних завдань, що вимагають значних 

обчислювальних ресурсів. Грід-обчислення використовуються також в комерційній 

інфраструктурі для вирішення таких трудомістких завдань, як економічне прогнозування, 

сейсмоаналіз, розробка і вивчення властивостей нових ліків. Грід з погляду мережевої 

організації являє собою узгоджену, відкриту і стандартизовану середовище, яке забезпечує 

гнучкий, безпечний, скоординований розподіл обчислювальних ресурсів і ресурсів 
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зберігання інформації, які є частиною цього середовища, в рамках однієї віртуальної 

організації. 

Грід є географічно розподіленої інфраструктурою, що об'єднує безліч ресурсів різних 

типів (процесори, довготривала і оперативна пам'ять, сховища і бази даних, мережі), доступ 

до яких користувач може отримати з будь-якої точки, незалежно від місця їх розташування. 

Ідея грід-комп'ютерингу виникла разом з поширенням персональних комп'ютерів, розвитком 

Інтернету і технологій пакетної передачі даних на основі оптичного волокна, а також 

технологій локальних мереж. Враховуючи, що безліч підключених до глобальної мережі 

комп'ютерів більшу частину робочого часу простоює і має ресурсами більшими, ніж 

необхідно для вирішення їх повсякденних завдань, виникає можливість застосувати їх 

невикористовувані ресурси в іншому місці [7]. 

 

 
Рис. 2. Інфраструктури базової архітектури хмарних обчислень IBM 

 

Висновки 

Обчислення на вимогу здобувають усе більшу популярність серед підприємств. 

Обчислювальні ресурси, які обслуговують користувацькі веб – сайти, стає усе менше й 

менше, у той час, як доступні ресурси постачальників послуг постійно зростають. Модель на 

вимогу розвилася, щоб подолати проблему того, як ефективно задовольнити вимогам 

системи до ресурсів. Попит на обчислювальні ресурси може суттєво мінятися за досить 

короткі проміжки часу, і підтримка ресурсів достатніх, щоб задовольнити піковим вимогам 

може бути дорогою. Технічно переускладнений розв'язок може бути настільки ж 

несприятливим, як ситуація, коли підприємство скорочує витрати, підтримуючи тільки 

мінімальні обчислювальні ресурси. Такі поняття як кластерні обчислення, Грід обчислення і 

т.д., можуть видатися дуже подібними  поняття обчислень на вимогу, але краще їх зрозуміти 

можна, якщо думати про них, як стандартні блоки, які розвивалися протягом довгого часу, 

щоб досягти сучасної моделі хмарних обчислень, яку ми використовуємо сьогодні. 
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З огляду на вище сказане в статті, можна зробити висновок, що розвиток хмарних 

обчислень, незважаючи на виклики ризики, все-таки є тенденцією. Тому доцільно брати 

участь в описаних вище процесах для того, щоб дійсно отримувати доступ до нових 

можливостей, які з'являються в зв'язку з розвитком хмарних обчислень і великих центрів 

даних. 
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