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АНОТАЦІЯ 

 

 

Стрельніков В.І. Методики інтелектуального управління комп’ютерними 

мережами на базі інформаційно-ентропійного методу – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія. – Державний університет 

телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена розробці методики розрахунку 

показників якості інформаційно-комп'ютерних систем на базі алгоритмів 

тестового діагностування та інформаційно-ентропійного методу. 

Проведено аналіз вимог до систем управління комп’ютерними 

мережами для підвищення ефективності їх функціонування. Розглянуто основні 

показники якості систем управління, які в різній формі враховуються при 

розрахунку і проектуванні комп’ютерних систем. 

Виконано розробку, реалізацію та верифікацію алгоритмів безумовного та 

умовного пошуку функціональних дефектів (елементарних функцій з 

недостатнім ступенем виконання). Запропоновані алгоритми дозволяють 

зменшити середню кількість кроків та середній час діагностування шляхом 

застосування процедури переходу до наступного етапу на основі 

запропонованої математичної моделі прийняття рішення про стан об'єктів 

контролю за результатами реалізації складних діагностичних тестів. 

Розроблена методика на базі інформаційно-ентропійного методу дає 

можливість розрахувати кількість управляючої інформації, котра забезпечує 

необхідну точність параметрів комп’ютерної мережі. 

Запропонована методика розрахунку експлуатаційно-технічних 

показників елементів систем управління комп'ютерними мережами, 

особливістю якої є встановлення й оцінка впливу процедур і характеристик 

діагностування на значення основних показників управління комп'ютерними 

мережами. 
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В роботі досліджені методики аналізу та кількісної оцінки 

результатів діагностування комп’ютерних систем. Детально описано 

способи визначення інтегральних оцінок результатів тестового 

діагностування. 

Отримані результати знайшли застосування в науково-дослідній 

роботі, яка проведена в Державному університеті телекомунікацій. 

Теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи використовуються 

в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. 

 

Ключові слова: комп’ютерна система, мережа, показники якості, 

система управління, технічна діагностика, ентропія. 

 

SUMMARY 

 

Strelnikov VI Methods of intelligent management of computer networks 

based on the information-entropy method - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 123 

Computer Engineering. - State University of Telecommunications of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation work is devoted to the development of methods for 

calculating the quality indicators of information and computer systems based on 

algorithms of test diagnostics and information - entropy method. 

An analysis of the requirements for computer network management systems 

to improve their efficiency. The main indicators of the quality of control systems, 

which are taken into account in various forms in the calculation and design of 

computer systems. 

Development, implementation and verification of algorithms for 

unconditional and conditional search of functional defects (elementary functions 
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with insufficient degree of execution) are performed. The proposed algorithms 

allow to reduce the average number of steps and the average time of diagnosis by 

applying the procedure to the next stage based on the proposed mathematical 

model of decision-making on the state of control objects based on the results of 

complex diagnostic tests. 

The developed methodology based on the information-entropy method 

makes it possible to calculate the amount of control information that provides the 

required accuracy of computer network parameters. 

The method of calculation of operational and technical indicators of 

elements of control systems of computer networks which feature is establishment 

and an estimation of influence of procedures and characteristics of diagnosing on 

values of the basic indicators of management of computer networks is offered. 

The methods of analysis and quantitative evaluation of computer system 

diagnostics results are investigated in the work. Methods for determining 

integrated assessments of test diagnosis results are described in detail. 

The obtained results were used in research work conducted at the State 

University of Telecommunications. Theoretical and practical provisions of the 

dissertation are used in the educational process of the State University of 

Telecommunications. 

 

Keywords: computer system, network, quality indicators, control system, 

technical diagnostics, entropy. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 
 

 

ВМ – виконавчі механізми; 

ПІ – перетворювачі інформації; 

ВП - вимірювальні перетворювачі; 

ЦК - цифрова комутація; 

ПД - передача даних; 

ПЛУ – пристрої локального управління; 

ПЦУ – пристрої централізованого управління; 

АіУ - підсистема автоматизації і управління; 

АСУ ТП - автоматизовані системи управління технологічними процесами; 

АСУП - автоматизовані системи управління підприємством; 

ЗПРІ - підсистема збору, передачі і розподілу інформації; 

АСНД - автоматизовані системи наукових досліджень; 

БСТМ - багатофункціональні системи діагностики; 

SCADA - автоматизовані системи диспетчерського управління; 

СУМ - системи управління та моніторингу; 

СУ – система управління; 

ІКС - інфокомунікаційні системи; 

ПІПр - первинні інформаційні перетворювачі; 

ПЛК - програмовані локальні контролери; 

АПД - апаратура передачі даних;  

ЛМУіМ - локальна мережа управління та моніторингу; 

ТМУіМ - транспортна мережа управління та моніторингу; 
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ПЗ СУМ - програмне забезпечення менеджера системи управління і 

моніторингу; 

АвСУМ - автономна система управління і моніторингу; 

ІСУМ - інтегрована система управління і моніторингу; 

ЕСМА - єдина система моніторингу та адміністрування. 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Тема дисертації є актуальною у зв’язку з тим, що 

вирішення наукового завдання по розробці методики розрахунку показників 

якості інформаційно-комп'ютерних систем на базі алгоритмів тестового 

діагностування та інформаційно-ентропійного методу, дозволяє мінімізувати 

кількість управляючої інформації в комп’ютерних мережах. Дисертаційна 

робота, яка присвячена подальшому розвитку інформаційно-ентропійного 

методу є актуальною та доцільною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в Державному університеті телекомунікацій. Результати наукових 

досліджень були використані на кафедрі Комп’ютерної інженерії Навчально-

наукового інституту Інформаційних технологій під час виконання науково-

дослідних робіт: “Дослідження ефективності передачі інформації в системі 

управління інфокомунікаційною мережею“ (Державний реєстраційний 

№0114U000397), “Методика підвищення ефективності систем управління 

безпроводовими мережами на основі векторного синтезу“ (Державний 

реєстраційний №0118U004553). 

 Наукові результати впроваджені у навчально-виховний процес 

Державного університету телекомунікацій. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисерційної роботи є 

підвищення показників пристроїв інформаційних систем на базі методів 

діагностування їх технічного стану та покращення надійності передачі та 

обробки діагностичної інформації. 
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 Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі  вирішуються 

наступні задачі: 

- аналіз вимог до систем управління комп’ютерними мережами; 

- розробка методики кількісної оцінки результатів тестового 

діагностування елементів комп’ютерних мереж; 

- удосконалення методики розрахунку узагальнених показників 

елементів комп’ютерних мереж; 

- розробка алгоритмів безумовного пошуку при перевірці 

правильності функціонування мережних елементів; 

- розробка алгоритмів умовного пошуку перевірки правильності 

функціонування мережевих елементів; 

- розробка методики розрахунку параметрів мережі для діагностики 

комп'ютерних систем на базі інформаційно-ентропійного методу. 

Об'єктом дослідження є процес підвищення ефективності  

інформаційних систем на базі алгоритмів тестового діагностування та 

інформаційно-ентропійного методу. 

Предметом дослідження є методики інтелектуального управління 

комп’ютерними мережами.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становлять інформаційно-ентропійний метод, методики 

інтелектуального управління комп’ютерними мережами, методика кількісної 

оцінки результатів тестового діагностування елементів комп’ютерних мереж,  

оптимальне управління, системний аналіз, імітаційне моделювання,  

математичного моделювання, теорія інформації, теорія інваріантності, теорія 

ієрархічних багаторівневих систем, теорія складних систем,  а також методи 

теорії багатокритеріальної оптимізації. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати, що 

мають наукову новизну та отримані у ході вирішення завдань, поставлених у 

дисертаційному дослідженні, полягають у наступному: 
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- розроблено методики кількісної оцінки результатів тестового 

діагностування елементів комп’ютерних мереж, які забезпечують вирішення 

завдань реалізації та оцінки результатів тестового діагностування стосовно 

використовуваного функціонального підходу до опису об'єктів 

діагностування та моделі дефектів; 

- удосконалено методику розрахунку узагальнених показників 

елементів комп’ютерних мереж, яка на відміну від існуючих дозволяє 

оцінити вплив процедур і характеристик діагностування на значення 

основних показників управління комп'ютерними мережами; 

- розроблено алгоритми умовного та безумовного пошуку при 

перевірці правильності функціонування мережних елементів, особливістю 

яких є зменшення середньої кількість кроків та середній час діагностування 

шляхом застосування  процедури переходу до наступного етапу на основі 

запропонованої математичної моделі прийняття рішення про стан об'єктів 

контролю за результатами реалізації складних діагностичних тестів; 

- розроблено методику розрахунку параметрів мережі для 

діагностики комп'ютерних систем на базі інформаційно-ентропійного 

методу, яка дає можливість розрахувати кількість управляючої інформації та 

забезпечує необхідну точність параметрів комп’ютерної мережі. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в 

результаті дисертаційного дослідження теоретичні положення та практичні 

результати реалізовано в рамках виконання науково-дослідних робіт:  

«Дослідження ефективності  передачі інформації в системі управління 

інфокомунікаційною мережею» (Державний реєстраційний №0114U000397),  

“Методика підвищення ефективності систем управління  безпроводовими 

мережами на основі векторного синтезу“ (Державний реєстраційний 

№0118U004553) та використовуються в навчальному процесі ДУТ.  

Вдосконалена методика розрахунку узагальнених показників елементів 

комп’ютерних мереж  в порівнянні з відомими показала, що вплив 

показників діагностування для різних параметрів має різний характер: при 
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збільшенні кількості мережних елементів  і погіршенні наробітку на відмову 

воно підсилюється (збільшується похідна - кут нахилу прямої), а для 

середнього часу пошуку несправності - залишається незмінним. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Основні теоретичні положення і результати 

дисертаційної роботи отримані автором самостійно та опубліковані у 

наукових працях.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та 

практичні результати дисертаційної роботи доповідалися та 

обговорювалися на науково-технічних та науково-практичних 

конференціях: Х науково-технічна конференція студентів та молодих 

вчених "Сучасні інфокомунікаційні технології" (Київ, 22 травня 2020 р.); 

науково-практична конференція «Проблеми комп’ютерної інженерії» 

(Київ, 2 грудня 2020 р.); ХІ науково-технічна конференція студентів та 

молодих вчених "Сучасні інфокомунікаційні технології" (Київ, 11 грудня 

2020 р.).  

Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових 

праць (1 публікація індексована наукометричною базою Scopus), у тому 

числі 6 статей у фахових науково-технічних журналах, 3 матеріали 

доповідей у збірниках наукових праць на науково-технічних конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 165 сторінок 

друкарського тексту, із них 9 сторінок анотації, 139 сторінок основного 

тексту, у тому числі містить 44 рисунків та 14 таблиць, список 

використаних джерел із 118 найменувань на 13 сторінках та 5 сторінок 

додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ЕТАПІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 

1.1 Основні універсальні вимоги до систем управління 

комп’ютерними мережами 

Системи управління як інструмент забезпечення якості 

технологічних процесів в комп’ютерних мережах. Діяльність сучасних 

підприємств і організацій різних галузей економіки, масштабу і форм 

власності, побудована на взаємодії сукупності основних і допоміжних 

технологічних процесів. У них задіяна значна кількість суб'єктів, етапів та 

організаційно-технічних компонентів, і використовуються складні алгоритми 

взаємодії. Узагальнено можна виділити нижній і верхній рівні взаємодії. На 

нижньому рівні здійснюється збір, обробка та 

розподіл технологічної інформації (тобто необхідної для організації 

процесів), а на верхньому рівні - адміністрування і контроль їх роботи. 

 Будь-який технологічний процес вимагає організації і 

супроводу інформаційної взаємодії між його учасниками. Тому показники 

ефективності (швидкодії, надійності, достовірності та інші) 

інформаційного обміну безпосередньо визначають кількісні та якісні 

характеристики профільної діяльності сучасних підприємств і 

організацій. Для цього потрібна ефективна і надійна апаратно-програмна 

платформа.  
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Основними елементами інформаційної системи є перетворювачі 

інформації - ПІ (отримання; передача, введення або виведення; обробка або 

зберігання, використання). Їх функції виконують 

відповідні пристрої (вимірювальні перетворювачі (датчики) - ВП; 

виконавчі механізми ВМ; збору, передачі і розподілу інформації 

(цифрової комутації - ЦК і передачі даних - ПД); локального управління 

(ПЛУ) і централізованого управління (ПЦУ) ; віддаленого адміністрування 

(ПВА) та інші). На рисунку 1.1 представлені елементна структура (на рівні 

функцій перетворення інформації) і відповідна їй компонентна структура (на 

рівні пристроїв) інформаційної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Структура інформаційної системи 
 

У складі інформаційної системи виділяють підсистему автоматизації і 

управління (АіУ), яка вирішує задачу забезпечення підтримуючих 

технологічних процесів, і підсистему збору, передачі і розподілу 

інформації (ЗПРІ), яка, як правило, має фіксовану архітектуру і будується на 

сучасному інфокомунікаційному устаткуванні (апаратурі мереж передачі 

даних). 

{ВП}  {ВМ} 

     

   {Об’єкти А та У} 
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При інформаційній взаємодії між учасниками конкретного процесу 

виділимо наступні основні процедури: 

- управління: настройка параметрів об'єктів;   

- моніторинг (контроль): активне або пасивне отримання інформації 

про технічний стан об'єктів;    

- діагностування (перевірка): активний пошук несправних об'єктів;    

- вимір:отримання інформації про параметри об'єкта.    

Ефективність зазначених процедур інформаційної взаємодії 

забезпечується: 

- можливістю передачі великих обсягів даних;    

- передачею інформації різного типу (дані, голос, відео, мультимедіа);     

- високою надійністю і достовірністю;    

- адекватністю і наочністю подання інформації на різних рівнях та ін.        

Для організації інформаційної взаємодії повинна бути 

реалізована інформаційно-технічна платформа. Залежно від розв'язуваних 

завдань можна вказати наступні основні види її реалізації: 

- системи автоматизації та управління (САУ) [41, 43]; 

- інфокомунікаційні системи (ІКС) [10, 15].    

Керуючою надбудовою (КН) для САУ є різновиди систем 

управління: автоматизовані системи управління технологічними 

процесами (АСУ ТП), автоматизовані системи управління підприємством 

(АСУП), автоматизовані системи наукових досліджень(АСНД), 

багатофункціональні системи діагностики(БСТМ), автоматизовані 

системи диспетчерського управління( SCADA ), розподілені управляючі 

системи( Distributed Control Systems ) та інші. 

Системи зазначеного класу вирішують завдання управління процесами 

в промисловості, а також в інших областях, які об'єднуються терміном  

об'єкти критичної інфраструктури народного господарства (енергетика, 

транспорт, системи життєзабезпечення і ін.). Важливість керованих процесів, 

багато з яких відносяться до завдань реального часу, обумовлює підвищені 
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вимоги до надійності, швидкодії, відмовостійкості, ремонтопригодності та 

іншими показниками якості та ефективності комп’ютерних систем [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 -  Приклад управляючої системи 

Інфокомунікаційні системи отримали свою назву шляхом інтеграції і 

конвергенції інформаційних і телекомунікаційних технологій. До складу 

зазначеного класу систем входять мультисервісні телекомунікаційні мережі 

(телефонія, телебачення, радіомовлення) і мережі передачі даних (локальні 

обчислювальні мережі(Ethernet), глобальні обчислювальні мережі(Інтернет) і 

ін.)[10](рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 - інфокомунікаційна система конвергентних мереж наступного 

покоління( NGN ) 

 Для управління ІКС застосовуються системи управління та 

моніторингу (СУМ). Вимоги, що пред'являються до експлуатаційно-

технічних показників СУМ ІКС, залежать від способу їх застосування, але 

завжди необхідно забезпечувати доступність послуг і достовірність передачі 

інформації [15]. 

Для побудови та реалізації спільних підходів до опису систем 

управління (СУ) покажемо, що УН п/с АіУ і СУМ п/с ЗПРІ пропонується 

описати їх 4-рівневою компонентною моделлю(таблиця 1.1): 

 

 

Таблиця 1.1а - Рівні компонентної моделі УН п/с АіУ і СУМ п /с ЗПРІ 

1 рівень первинні перетворювачі інформації (управління, 

кін троль, вимірювання, моніторинг);                              

2 рівень вторинні перетворювачі інформації (пристрої 

локального управління, комунікаційні елементи);                           

3 рівень вузли мережевого управління;                          

4 рівень вузли міжмережевого (системного) управління.                           

 

У таблиці 1.2 наведені результати порівняльного 

аналізу комунікаційних протоколів і інтерфейсів між відповідними рівнями 

моделі. З неї випливає, що істотна відмінність має місце лише на нижньому 

рівні взаємодії між первинними і вторинними інформаційними 

перетворювачами. Це пояснюється тим, що саме на цьому рівні 

позначається специфіка вирішуваних завдань і використовуваних для цього 

технологій. Протоколи вищих рівнів орієнтуються на технології передачі і 

розподіленої обробки даних, тому в різних типах систем управління схожі. 

Таблиця 1.1б - Рівні компонентної моделі УН п/с АіУ і СУМ п /с ЗПРІ 
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№ УН п/с АіУ № СУМ п/с ЗПРІ 

1 
Датчики, вимірювальні 

перетворювач, виконавчі механізми 

1 
Термінальне обладнання, модулі, плати 

канальних закінчень 

2 
Контролери, промислові комп'ютери 

2 
Плати контролю і сигналізації (КС) в 

комунікаційній апаратурі, пристрої 

зв'язку з об'єктом (ПЗО) 

3 
Диспетчерські пульти, щити, 

пропрограмне забезпечення 

оператора(SCADA) 

3 
Менеджер системи управління і 

моніторингу виробника 

4 
Системи управління базами 

даних, віддалений доступ(Web) 

4 
Менеджер мультивендорної системи 

управління і моніторингу 

Таблиця 1.2 - Рівні комунікаційної моделі УН п/с АіУ і СУМ п/с ЗПРІ 
 

УН п/с АіУ СУМ п/с ЗПРІ 

1-2 
Fieldbus (LON, CAN, Profibus, 

Modbus, Industrial Ethernet і ін .) 

1-2 
Сервісні канали управління 

(вбудовані або виділені) 

2-3 ЛОС (Ethernet, HDLC, TCP / IP) 2-3 
Протоколи і інтерфейси СУ 

( Ethernet , HDLC, TCP / 

IP, SNMP, CMIP) 

3-4 
Інтернет, СУБД, віддалений 

дос туп до ресурсів 

3-4 
Інтернет, СУБД, віддалений 

дос туп до ресурсів 

  

Адекватність моделей СУ дозволяє виділити загальні ознаки, ввести 

для подальшого використання єдиний термін - інформаційна система і 

побудувати загальну модель системи(рисунок 1.4) з наступним 

властивостями[98]: 

- діагностичні моделі елементів (для контролю технічного стану та 

контролю функціонування);    
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- комунікаційні протоколи і інтерфейси (ЛОС, ІКС);    

- способи і інтерфейси взаємодії елементів (агент-менеджер);    

- топології і структури.    

 

В системі управління інформація по об'єктах автоматизації передається 

від первинних інформаційних перетворювачів (ПІПр) 

через програмовані локальні контролери (ПЛК) та апаратуру передачі 

даних(АПД) в програмне забезпечення верхнього рівня. Інформація 

від об'єктів зв'язку та передачі даних передається через пристрої контролю і 

сигналізації (КС) по локальній мережі управління та моніторингу (ЛМУіМ), 

потім через службовий сервісний канал (ССК) транспортної мережі 

управління та моніторингу (ТМУіМ), що формується модулем зовнішніх 

стиків(ЗС ) цифрового потоку, в програмне забезпечення менеджера системи 

управління і моніторингу (ПЗ СУМ). Інформація може бути передана 

через базу даних (БД) і глобальну (Інтернет) або локальну (Інтранет) мережі 

віддаленим адміністраторам або операторам. Система діагностування може 

бути реалізована у вигляді окремої підсистеми або інтегрована з ПЗ СУМ. 
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Рисунок 1.4 - Загальна модель інформаційної системи  

 

Зазначимо переваги розподіленої структури:  

- зниження вартості за рахунок уніфікації компонентів СУ; 

- збільшення надійності при використанні надлишкових зв'язків, 

відмови стійких топологій і ефективних методів діагностування;      

- поліпшення розширюваності та масштабованості через регулярності 

ієрархічної структури і стандартизованих комунікаційних протоколів;      

- зниження складності установки, конфігурації і супроводу, основаних на 

активному використанні спеціалізованого програмного забезпечення;     

- збільшення швидкодії, зниження затримки завдяки застосуванню сучасних 

високошвидкісних технологій передачі та обробки даних.     

Об'єктом дослідження є елементи і пристрої інформаційно-

комп’ютерних мереж, які являють собою сукупність первинних і вторинних 

перетворювачів високої складності і широкої функціональності. Їх 

поширеність у всіх сферах життєдіяльності людства, науки і виробництва 
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привела до розширення масштабів територіального 

охоплення (розподіленість), використання обладнання різних 

технологій (гетерогенність) і появи на ринку великої кількості 

виробників (мультивендорність). Для забезпечення високої якості і 

надійності функціонування подібного роду складних інформаційних систем 

на перший план виходять завдання ефективного управління, моніторингу та 

діагностування як окремих елементів, так і всієї комп’ютерної мережі. Тому 

показники ефективності СУ суттєво впливають на показники якості 

інформаційної взаємодії обслуговування інформаційно-комп’ютерної 

системи. 

Сучасні системи управління є інформаційно-обчислювальні мережі з 

широким спектром архітектур і топологій каналів передачі інформації. СУ 

використовують передові інформаційні та комунікаційні технології для 

збору, обробки і передачі діагностичної та 

керуючої інформації. Тому предметом дослідження є моделі, методи і 

процедури діагностики, контролю і кількісної оцінки експлуатаційно-

технічних показників елементів і пристроїв комп’ютерної мережі. Їх 

застосування в інформаційному та апаратурно-програмному забезпеченні 

елементів і влаштування дозволить досягти заданих високих кількісних і 

якісних характеристик технологічних процесів і об'єктів. 

 

Класифікація розподілених інформаційно-керуючих систем 

і їх елементів. Розподілена комп’ютерна мережа вимагає постійного 

контролю і управління. Для цього в структурі виділяється окрема 

функціональна система - система управління. Для вирішення завдань 

управління гетерогенної інформаційної системи можна виділити три основні 

групи систем управління [20]: 

1. Системи елементарного управління - реалізують повну 

функціональність управління обладнанням одного виробника або одного 

типу.    
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2. Платформи управління, що забезпечують базову функціональність 

управління - моніторинг, обробку помилок (без функцій кореляції і пошуку 

першопричини аварії), базовий аналіз продуктивності. Як правило, такі 

системи в базовому варіанті не здатні виконувати функції конфігурації 

обладнання, детально аналізувати завантаження вузлів мережі, виконувати 

ще ряд важливих функцій.  

3. Системи Enterprise-класа,  що забезпечують повну керуючу 

функціональність для обладнання різних виробників.  

Слід зазначити, що для управління розподіленими системами в 

більшості випадків використовуються системи елементарного управління, 

що безпосередньо пов'язано з відносною простотою їх розгортання і 

підтримки. Кожен виробник обладнання розробляє і поставляє разом з ним 

програмні засоби управління і конфігурації. При цьому для обладнання 

різного типу найчастіше використовуються різні програмні засоби 

управління, наприклад, для керуючих контролерів - одні, для комутаційної 

апаратури - інші, для обладнання передачі даних - треті і т.д. Також 

звичайною є практика, коли окремі компоненти систем управління задіють 

для ви конання операцій управління свої локальні ресурси (комунікаційні 

протоколи, фізичні інтерфейси, апаратні засоби та системне 

програмне забезпечення) і не мають можливості інтеграції на базі єдиної 

платформи управління, розробленої виробником обладнання [23 ]. 

Поряд з системами елементарного управління останнім часом набули 

поширення системи підтримки операцій (Operations Support System - 

ОSS). При створенні інтегрованої системи управління, побудованої на 

обладнанні різних виробників, використовується, як правило, деяка 

кількість систем елементарного управління (елемент-менеджерів). Системи 

елементарного управління об'єднують між собою за допомогою ОSS. Це 

складний, тривалий і дорогий процес, тому в загальному випадку поняття 

«типова ОSS» не застосовується до переважної більшості систем управління. 
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Одна з основних труднощів в процесі створення інтегрованої ОSS для 

управління розподіленими інформаційно-комп’ютерними системами - різні 

способи фізичного взаємодії з мережевими елементами (NE), а також 

специфіка обміну інформацією між ними і сервером ОSS. Разом з тим 

більшість представлених на ринку повнофункціональних систем 

управління ресурсами призначені для вирішення завдань, що реалізують 

принципи FCAPS (Fault, Configuration, Administration, Performance, 

Security[198] для сис теми, побудованої на обладнанні різних виробників. Як 

правило, автономні системи управління і моніторингу (АвСУМ) відносяться 

до класу систем елементарного управління, а інтегровані системи управління 

і моніторингу(ІСУМ) або єдині системи моніторингу та адміністрування 

(ЕСМА) відносяться до класу систем управління Enterprise - класу. 

Основні універсальні вимоги до розподілених інформаційно-

комп’ютерних систем і їх елементів.  Основні вимоги, що висуваються до 

систем управління: 

- простота і швидкість впровадження та оновлення програмного 

забезпечення; 

- доброзичливий графічний інтерфейс користувача і оператора;          

- оперативна локалізація несправностей і подій;          

- збір, зберігання і обробка даних про стан елементів комп’ютерної 

мережі в режимі реального часу;         

- можливість реконфігурації в режимі реального часу;         

- масштабованість при розширенні і ускладненні структури;         

- ведення журналів тривоги і можливість генерації звітів;         

- підтримка областей функціонального управління (FCAPS);         

- реалізація одного або декількох рівнів управління;         

- підтримка обладнання різних вендорів;         

- наявність блоку адаптації для взаємодії з мережевими і 

керуючими елементами; можливість взаємодії з нестандартним 

протоколам;          



24 

 

- побудова фізичної і віртуальної карт мережі;         

- причинно-наслідковий аналіз подій і несправностей;         

- контроль продуктивності і завантаження каналів і трактів;         

- моніторинг мережевих сервісів;         

- контроль параметрів системи для перевірки якості послуг 

(QoS);         

- контроль виконання регламентних робіт з обслуговування 

системи;         

- інвентаризація мережевих ресурсів;         

- аналіз детальної інформації про з'єднання;         

- дотримання вимог політики безпеки.          

Перераховані вище вимоги відображають потреби користувачів 

системи управління і використовуються в якості критеріїв при аналізі 

елементів і пристроїв систем керування з урахуванням повноти інформації 

про конкретну систему. Слід зазначити, що існуючі в даний час стандарти 

між народних організацій ITU - T , ISO , ETSI на системи управління 

визначають вимоги до розроблюваних систем управління. Тому далі будуть 

використовуватись терміни та визначення стандартів управління стосовно до 

вимог і характеристик елементів і пристроїв системи управління. 

Стандартизація процедур розробки та реалізації елементів 

розподілених інформаційно-комп’ютерних систем. Загальні принципи і 

стандарти управління і контролю елементів і пристроїв системи 

управління. До теперішнього моменту прийнято кілька стандартів в області 

розробки розподілених систем управління, які базуються на моделі 

взаємодії відкритих систем(стандарти ISO/OSI). Найбільш просунутим і 

структурованим  стандартом побудови систем управління є серія 

стандартів ITU - T Х.700, які практично співпадають з відповідними 

стандартами ISO і є базовими для створення інформаційного та 

комунікаційного забезпечення елементів і пристроїв підсистем 

інформаційно-комп’ютерних систем. 
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Згідно Х.700, об'єктами стандартизації є [190]: 

- сервіси та протоколи, використовувані для передачі керуючої 

інформації між відкритими системами;          

- абстрактний синтаксис і семантика інформації, переданої 

управляючої протоколами.          

Стандарт Х.700 визначає п'ять функціональних областей 

управління, відомою також під абревіатурою FCAPS : 

-Fault management - управління відмовами (виявлення відмов, їх 

ізоляція і відновлення працездатності елементів і системи);         

- Confіguration management - управління конфігурацією (встановлення 

параметрів для нормального функціонування, запуск і зупинка компонентів, 

збір інформації про поточний стан елементів і системи, прийом повідомлень 

про суттєві зміни в умовах функціонування, зміна конфігурації елементів і 

системи);          

- Accounting management - управління обліком (облік і контроль 

виконання системних ресурсів і визначення їх вартості, оповіщення 

користувачів про споживаних ними ресурсах, тарифікація, ведення рахунків і 

встановлення лімітів на використання тих чи інших ресурсів);         

- Performance management - управління продуктивністю (збір та 

аналіз статистичної інформації, визначення продуктивності елементів і 

системи в штатних і позаштатних умовах, зміна режиму роботи елементів і 

системи);         

- Security management - управління безпекою (проведення в життя 

політики безпеки шляхом створення, видалення і зміни сервісів і 

механізмів безпеки, поширення відповідної інформації і реагування на 

інциденти).    

Відповідно до Х.700, можливості елементів і пристроїв системи 

управління повинні: 
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- дозволяти адміністраторам планувати, організовувати, 

контролювати і враховувати використання інформаційних сервісів;          

- давати можливість відповідати на зміну вимог;         

- забезпечувати передбачувану поведінку інформаційних 

сервісів;          

- забезпечувати захист інформації.          

Іншими словами, управління повинно бути функціональним,  

результативним, гнучким і інформаційно безпечним. 

Області управління, описують досить широке коло завдань 

управління. Кожне з цих завдань виконується з використанням функцій 

системного управління ( System Management Functions - SMFs ). Слід 

зазначити, що конкретні функції можуть використовуватися відразу в 

декількох групах завдань управління. Наприклад, функція «звіт про подію» 

( event - report ) може бути застосовна до всіх груп завдань. 

Визначено такі функції системного управління: 

1. Управління об'єктом ( Object Management ). Забезпечує створення і 

знищення керованого об'єкта, читання і зміна його атрибутів.       

2. Управління станом ( State Management ). Визначає модель 

перед уявлення стану керованого об'єкта. Забезпечує служби підтримки 

моделі.     

3. Управління зв'язками ( Relationship Management ). Визначає модель 

для представлення та управління взаємовідносинами між керованими 

об'єкта ми. Забезпечує служби підтримки моделі.    

4. Звіт про аварії ( Alarm Reporting ). Визначає сигнали аварій і 

повідомлення, які використовують для звіту про аварії.    

5. Управління звітом про події ( Event -

 report Management ). Підтримка контролю звіту про події, включаючи: 

специфікацію реципієнтів звітів, визначення форми звітів, специфікацію 

критеріїв для генерації і розповсюдження звітів.   
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6. Контроль журналів подій і обліку ( Log Control ). Забезпечує 

створення  журналів, створення і зберігання облікових записів, визначення 

критеріїв для журналізації.    

7. Звіт про сигнали безпеки ( Security - alarm Reporting ). Визначає 

сигнали тривоги, пов'язані з безпекою і повідомлення, які використовуються 

для звітів про них.     

8. Ведення аудиту безпеки ( Security - audit trail ). Визначає типи звітів 

про події, які повинні бути включені в журнал для оцінки безпеки.   

9. Контроль доступу ( Access Control ). Підтримує контроль доступу до 

інформації управління та операціями управління.    

10. G . Лічильник обліку ( Accounting Meter ) Необхідний для обліку та 

встановлення обмежень використання ресурсів системи. 

11. Моніторинг навантаження ( Workload Monitoring ). Підтримки 

моніторинг атрибутів керованих об'єктів, які відносяться до подання 

ресурсу.   

12. Управління тестуванням ( Test Management ). Підтримує 

управління тестовими процедурами: конфіденційними і діагностичними.    

13. Накопичення статистичної інформації ( Summarization ). Визначає 

параметри збору статистики та звітності про накопичену інформацію. 

 

 

1.2 Архітектура систем управління розподіленими об'єктами  

 

Аналіз архітектури та можливості планування сучасних систем 

управління та моніторингу елементів і пристроїв інформаційно-

комп’ютерних систем. Згідно з рекомендацією Х.701, системи 

управління розподіленими ІС будуються в 

архітектурі менеджер\агент, де менеджер видає агенту команди на дії і 

отримує повідомлення, а агент (як програмна модель керованого об'єкта) 
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виконує керуючі дії і породжує (при виникненні певних подій ) 

сповіщення від його імені (рисунок 1.5). 

Агент є посередником між керованим ресурсом (мережевим елементом - 

Network Element , NE) і основною керуючої програмою - менеджером.  

Щоб один і той же менеджер міг управляти різними реальними ресурсами, 

створюється деяка модель керованого ресурсу, яка відображає тільки ті 

характеристики ресурсу, які потрібні для його контролю і управління. 

Таким чином, основою будь-якої системи мережевого управління є база 

даних, яка містить інформацію про ресурси та елементи мережі, якими 

потрібно управляти. В системі управління  OSI ця база називається MIB 

(Management Information Base). 

 

Рисунок 1.5 - Модель взаємодії агент-менеджер 

 

  Основна структура, відповідно до якої проектуютьється і 

описується MIB, називається структурою інформації 

управління (Struc ture Management Information, SMI ). SMI визначає типи 

даних, які можуть використовуватися в MIB , опис ресурсів і їх позначення 

(іменування) в базі. Ресурс може бути описаний як керований об'єкт 

( Managed Object - MO ). 
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Менеджер отримує від агента тільки ті дані, які наведені в MIB . Агент 

поставляє менеджеру оброблену і представлену в нормалізованому вигляді 

інформацію. На основі цієї інформації менеджер приймає рішення по 

управлінню. 

Для отримання необхідних даних від об'єкта, а також видачі на нього 

керуючих впливів, агент взаємодіє з реальним ресурсом 

деяким нестандартним способом. Коли агенти вбудовуються в комунікаційне 

обладнання, то розробник передбачає точки і способи взаємодії внутрішніх 

вузлів з агентом. 

Менеджер і агент повинні мати у своєму розпорядженні одну і ту ж 

модель керованого ресурсу. Однак у використанні цієї моделі агентом і 

менеджером є велика різниця. Агент наповнює базу MIB  керованого ресурсу 

поточними значеннями характеристик даного ресурсу. Менеджер 

використовує модель, що б знати про те, чим характеризується ресурс, які 

характеристики він може вимагати від агента і якими параметрами можна 

керувати. 

Менеджер взаємодіє з агентом по стандартному протоколу. Цей 

протокол повинен дозволяти менеджеру запитувати значення параметрів, які 

зберігаються в моделі, а також передавати агенту керуючу інформацію, на 

основі якої той повинен управляти пристроєм. 

Зазвичай менеджер працює з декількома агентами, обробляючи 

отримані від них дані і видаючи на них дії, що управляють. Агенти можуть 

вбудовуватися в кероване обладнання, а можуть і працювати на окремому 

комп’ютері, пов'язаному з керованим обладнанням. Менеджер зазвичай 

працює на окремому комп'ютері, який виконує також роль консолі 

управління для оператора або адміністратора системи. 

Агенти можуть відрізнятися рівнем інтелекту - вони можуть володіти 

як ми мінімальними інтелектом, необхідним для виконання найпростіших 

команд, так і вельми високим, достатнім для виконання самостійних дій при 

аварійних ситуаціях, фільтрації аварійних повідомлень та ін. 
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Саме інтелектуальні системи управління є актуальними та 

перспективним напрямком функціонування комп’ютерних систем та мереж. 

У стандартах OSI кордони між менеджерами і агентами не надто 

чіткі. Один і той же керуючий елемент виконує при одній взаємодії роль 

менеджера, в іншій взаємодії буде виконувати функції агента, і 

навпаки. Дана ієрархія може мати кілька рівнів, елементи яких при 

знаходженні на проміжному рівні, по відношенню до вищих елементів є 

агентами, а для нижчих - менеджерами. Логічно пов’язаною  з такою 

багаторівневою архітектурою є концепція довіреною (або делегованого) 

управління, згідно з якою менеджер проміжного рівня може управляти 

об'єктами, що використовують власні протоколи, в той час як менеджер 

верхнього рівня спирається виключно на стандартні засоби.  

Багаторівнева архітектура менеджер/агент є основним 

ключом до роздільного, масштабованого управління великими системами 

(рисунок 1.6). 

 

Система управління мережею 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Ієрархічні зв'язки між менеджерами 
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  В даний час на практиці застосовуються кілька стандартів 

управління розподіленими системами на рівні підсистеми збору, передачі і 

розподілу інформації інформаційна система - стандарти Internet , побудовані 

на базі протоколу SNMP, концепція TMN і стандарти управління 

розподіленими обчислювальними мережами на базі технологій CORBA, Java 

і Web -технологій. Для підсистеми автоматизації та управління завдання 

інформаційної взаємодії вирішуються в рамках Fieldbus технологій (див. 

Таблицю 1.2). Вони і призводять, в основному, до виконання профільних 

функцій управління (регулювання, обробка результатів вимірювань та ін.), 

тому завдання діагностики і контроля елементів і пристроїв досить актуальні. 

 Сучасний стан інформаційно-комп’ютерних систем такий, що в 

більшості випадків експлуатується обладнання різних вітчизняних і 

зарубіжних фірм виробників. Найбільш часто управління обладнанням 

реалізується самим виробником (вендором) у вигляді консольних додатків 

(«крафт терміналів») або оригінальних («фірмових») систем управління 

окремо для кожного типу обладнання. Протоколи управління в більшості 

випадків являються також оригінальними розробками фірм-виробників і 

виконуються або не за стандартами, або з деякими відхиленнями від 

стандартів, незважаючи на заявлену підтримку стандартних протоколів. В 

результаті оператору при ходиться управляти наявним у нього обладнанням 

за допомогою декількох систем управління, кожна з яких управляє і 

контролює обмежену номенклатуру обладнання. Взаємодія систем 

управління різних виробників неможлива через різницю в використовуваних 

протоколах і інформаційних моделях. Таким чином, відсутність єдиного 

управління ресурсами інформаційно-комп’ютерних систем сильно впливає 

на якість функціонування системи в цілому. 

Виходом зі сформованої ситуації може стати створення єдиної системи 

моніторингу та адміністрування(ЕСМА) мультивендорного  

обладнання. Найбільш оптимальною архітектурою ЕСМА є архітектура 

ієрархічної інтегрованої розподіленої системи управління, що складається з 
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окремих систем управління, об'єднаних за допомогою будь-якої керуючої 

плат форми на основі однієї з технологій TMN, CORBA, Java RMI, DCOM. 

На рівні управління елементами використовується система управління 

виробника, яка забезпечує повнофункціональне управління. Управління 

системою в цілому проводиться на рівні управління мережею та послугами, 

котра надає пріоритет системі управління виробника. Це дозволяє приховати 

від системи управління мережею верхнього рівня специфіку обладнання 

виробника, яка враховується в системі управління виробника, без зниження 

функціональності та ефективності управління в цілому. При цьому потрібно 

щоб модифікація систем управління виробника - необхідно забезпечити 

надання інтерфейса взаємодії менеджера з системою верхнього рівня. Не 

потрібно модифікація апаратно-програмних засобів обладнання (агентів). Є 

механізм побудови ієрархії систем управління. 

В основі архітектури ЕСМА для організації ієрархії управління 

використовується модель взаємодії агент-менеджер. Безпосереднє 

використання ЕСМА передбачає використання дворівневої ієрархії 

управління. Перший рівень (рівень СУМ-Пр) виконує функції з управління 

елементом тами і функції мережевого управління. Реалізація цих функцій 

забезпечується СУМ-Пр на окремих ділянках мережі, обмеженість і 

автономність яких визначаються встановленими обладнанням і СУМ-Пр 

одного виробника. Другий рівень виконує всі функції рівня управління 

мережею і частина функцій рівня надання послуг. 

Для побудови ЕСМА необхідно забезпечити: 

- використання загальної інформаційної моделі керуючої 

інформації другого рівня, що забезпечує подання керованих ресурсів у 

вигляді бази об'єктів;          

- взаємодія між елементами системи (агентом і менеджером), що 

здійснюється за протоколом взаємодії розподілених систем.         

У складі ЕСМА можна виділити наступні компоненти (рисунок 1.2.3): 
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- система управління і моніторингу (СУМ) - елемент ЕСМА 

другого рівня, що виконує функції управління мережею і управління 

послугами;          

- транспортна магістраль, яка забезпечує взаємодію і передачу 

інформації між окремими елементами системи;          

- адаптована система управління виробника - система управ ня і 

моніторингу, що лежить в основі ієрархії управління, протоколи та 

інформаційного модель якої уніфіковані з СУМ верхнього рівня ієрархії;          

- агент-шлюз - забезпечує узгодження інформаційної моделі 

ЕСМА з внутрішнім представленням інформації в СУМ-Пр.     

    

Запропонована архітектура дозволяє реалізувати: 

- можливість створення багаторівневої, ієрархічної, розподіленої 

системи моніторингу та управління, що складається з автономних систем і 

центрів управління;          

- створення гнучкої архітектури на основі методології відкритих 

систем, що забезпечує можливість масштабованості, реконфігурації і 

нарощування ня функцій управління РІКС.          

 

 

 
  

 Рисунок 1.7 - Структура єдиної системи моніторингу та адміністрування 
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елементів і пристроїв РІКС 

 

 Єдина система управління мультивендорного обладнання забезпечує 

централізацію контролю і управління РІКС; інтегрований підхід до 

вирішення завдань управління РІКС різних рівнів і виробників; використання 

об'єктно-орієнтованого підходу до побудови інформаційної моделі 

елементів і пристроїв РІКС; можливість реконфігурації і нарощування 

функцій управління і потрібний ступінь масштабованості для подальшого 

розвитку. 

 

Аналіз функціональності і способів реалізації елементів і пристроїв 

систем управління комп’ютерними мережами. Для аналізу 

функціональності і способів реалізації елементів і пристроїв систем 

управління комп’ютерними мережами виділимо два рівня розгляду: 

- логічний (задається переліком виконуваних функцій);    

- фізичний (задається апаратурно-програмною реалізацією).    

Базові логічні функції, які виконують елементи систем 

управління, це агент і менеджер, причому для різних рівнів систем 

управління один і той же елемент може виконувати різні функції. Можна 

додати загальну функцію медіатора, що виконує різні перетворення 

(протоколів, форматів даних, маршрутизацію і т.д.). 

Фізична реалізація елементів систем управління, з урахуванням їх 

функціональності, може бути представлена наступними видами технічних 

пристроїв: модулі в складі плат блоку; плати в складі 

блоку; блоки (апаратура, обладнання, в тому числі допоміжне: мережеве, 

комутаційне, діагностичне, вимірювальне і т.д.), керуючі 

пристрої (комп'ютери з спеціалізованим програмним забезпеченням, сервера 

баз даних, промислові сервера і т.д.). У кожному із зазначених видів функції 

елементів можуть бути реалізовані: 
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- програмно (як функції в прикладному або системному програмному 

забезпеченні, наприклад, служба агента SNMP в операційній 

системі Microsoft Windows);      

- як вбудовані на апаратно-програмному рівні (спеціалізовані модулі в 

апаратурі, наприклад, приклад, мережеві плати в комп'ютері);    

- як виділені на апаратно-програмному рівні (виділені модулі в складі 

пристрою або плат блоку; спеціальні плати контролю і сигналізації 

(управління і моніторингу) в складі обладнання; окремі блоки 

(пристроїв сервісного обслуговування - ПСО); програмовані логічні 

контролери (ПЛК) в складі підсистем систем автоматизації і управління і 

т.д.).    

Відзначимо, що діагностика елементів першого і другого способу 

реалізації досить добре опрацьована (вбудовані функції і команди в складі 

програмного забезпечення операційних систем обчислювальної техніки, 

використання вимірювальних приладів і т.д.), тому актуальною є задача 

діагностика виділених елементів систем управління. 

З урахуванням розглянутих підходів до аналізу моделей елементів 

систем управління побудуємо узагальнену структурну схему для трирівневої  

ієрархії «менеджер-медіатор-агент»(рисунок 1.8), яка є типовою і керуючої 

надбудови підсистеми автоматизації і управління, і для систем управління 

підсистеми збору, передачі і розподілу інформації в складі РІКС, тобто може 

бути розглянута як типова схема системи управління. 
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Рисунок 1.8 - Узагальнена схема взаємодії елементів системи управління  

 

Розглянемо основні завдання фізичних елементів системи управління 

для кожного рівня ієрархії: 

- агент (в модулі на платі): збір, обробка, формування та зберігання 

з спілкувань про несправності для контрольованих фізичних і логічних 

структур (портів, інтерфейсів, потоків, каналів і т.д.), а також підтримка 

комунікаційних протоколів взаємодії по внутрішньо блоковій магістралі; 

-агентів / медіатор (в спеціалізованій платі контролю і сигналізації): збір, 

обробка, формування та зберігання діагностичної інформації за всіма платам 

контрольованого блоку, а також підтримка комунікаційних 

протоколів взаємодії з відповідним медіатором системи управління; 

- медіатор (функція в одному з агентів або спеціалізований 

пристрій): прийом, обробка і перерозподіл потоків діагностичної інформації 

між агентами і менеджерами системи управління, а також підтримка 

комунікаційних протоколів взаємодії з мережевими елементами і 

менеджерами системи управління;     

- менеджер (в керуючому пристрої): збір, обробка, зберігання і 

перед дання діагностичної інформації (заповнення баз даних обладнання, 

звітів небезпек, статистики, управління доступом до ресурсів, ведення карти 

мережі), а також підтримка комунікаційних протоколів взаємодії з 

мережевими елементами, медіаторами та іншими менеджерами системи 

управління.     

1.3 Основні показники якості систем управління  

 

Надійність - властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених межах 

значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати 
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необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного 

обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування. 

Надійність є однією з найважливіших характеристик якості об'єкта - 

сукупності властивостей, що визначають придатність використання його по 

призначенню. На відміну від інших характеристик якості, надійність  

володіє наступною специфічною особливістю. Звичайні характеристики 

якості об'єктивним та, такі як швидкодія, ємність пам'яті, потужність 

споживання, маса і інші, вимірюються для деякого моменту часу 

(«точкові» характеристики якості). Надійність характеризує залежність 

«точкових» характеристик якості або від часу використання, або від 

напрацювання об'єкта. 

Напрацювання - тривалість (або обсяг) роботи виробу, яка вимірюється 

часом, циклами, періодами, одиницями вироблення і т.д. Розрізняють добову 

напрацювання, місячну напрацювання і т.д. 

Надійність - складна властивість. Вона включає в себе більш прості 

властивості (складові частини надійності, сторони надійності): 

1. Безвідмовність - властивість об'єкта безупинно зберігати 

працездатності здатність протягом деякого часу або деякого напрацювання.       

2. Ремонтопридатність - властивість об'єкта, що полягає в 

при пристосувань його до попередження і виявлення відмов і відновлення 

працездатність об'єкта або шляхом проведення ремонту, або шляхом заміни 

відмовивших комплектуючих елементів.     

Виникають дві самостійні характеристики ремонтопридатності: 

пристосувань до проведення ремонту (ремонтопридатність у вузькому сенсі) 

і пристосованість до заміни в процесі експлуатації (відновлення або заміна). 

3. Довговічність - властивість об'єкта зберігати працездатність до 

досягнення граничного стану, тобто до настання такого стану, коли об'єкт 

повинен бути або направлений в ремонт (середній або капітальний), або 

вилучено з експлуатації. 
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4. Збереженість - властивість об'єкта зберігати працездатність в 

продовж  (і після) його зберігання і (або) транспортування. Ця властивість 

теж поділяється на більш прості: збереженість в процесі (і після) зберігання в 

спеціально пристосованому приміщенні; збереженість в процесі (і після) 

зберігання в польових умовах; збереженість в процесі (і після) 

транспортування.    

5. Працездатність - такий стан об'єкта, при якому він здатний 

виконувати задані функції, задовольняючи вимогам нормативно-технічної 

документації. Працездатність - характеристика стану об'єкта в певний 

момент часу. Надійність - властивість зберігати працездатність на певному 

відрізку часу або при виконанні деякого обсягу роботи.   

Перераховані вище властивості об'єктів - часткові сторони надійності - 

є загальновизнаними і рекомендуються для широкого класу 

виробів. Однак виявилося, що для характеристики надійності інформаційно 

обчислювальної (і взагалі цифрової) техніки цих властивостей 

недостатньо. Тому в практиці знаходять застосування додаткові часткові 

властивості надійності: 

1. Живучість - властивість об'єкта зберігати працездатність (повністю 

або частково) в умовах несприятливих впливів, не передбачених 

нормальними умовами експлуатації. 

При заданні вимог до надійності об'єкта зазвичай вказуються 

нормальні умови його експлуатації. Але до ряду об'єктів відповідального 

призначення можуть бути пред'явлені вимоги виконувати деякі функції в 

умовах, що істотно відрізняються від нормальних (навіть катастрофічно 

руйнуючих). Вимога живучості може бути сформульовано, наприклад, так: 

«виконувати задані функції на заданому інтервалі часу після 

руйнуючого впливу» або «зберігати часткову працездатність після 

руйнуючого впливу» і т.д. 

2. Достовірність інформації, яка видається об'єктом. ЕОМ або тракт 

передачі інформації можуть володіти високою безвідмовністю, хорошою 
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довговічністю, збереженістю і ремонтопридатністю. Однак можуть мати 

місце збої, які спотворюють інформацію. У виробі «ламається», «псується» 

не апаратура, а інформація. Це не менш небезпечна «поломка», але вона не 

знаходить відображення в перерахованих основних сторонах надійності, 

тому і вводиться зазначена додаткова сторона надійності.   

Основним експлуатаційно-технічним показником надійності для 

системи управління та її елементів є коефіцієнт готовності - ймовірність 

того, що в довільний момент часу система або елемент будуть справні 

(працездатні, правильно функціонувати). Він визначається 

показниками безвідмовності, пов'язаними з параметрами устаткування або 

топологічними рішеннями по структурі, і відновлення, обумовленими 

ефективністю процесів пошуку несправностей та ліквідацією наслідків їх 

появи. 

Для відновлення справного (працездатного) стану, пов'язаного з 

виявленням і усуненням дефектів, аварій і несправностей, найбільш 

ефективним є проектування, впровадження та адекватне  

застосування системи діагностування, виділеної або інтегрованої з 

системою управління та моніторингу. Тут визначальну роль грають методи і 

алгоритми тестового діагностування, які дозволяють деталізувати місце і 

характер несправностей, що знижує час її пошуку та усунення. Це 

призводить до покращення показників відновлення (інтенсивність, середній 

час і т.д.), а, отже, і коефіцієнта готовності. 

Поряд з поліпшенням показників безвідмовності і відновлення 

експлуатаційно-технічні показники надійності поліпшуються і при 

збільшенні достовірності передачі керуючої інформації. Це відбувається 

тому, що підвищується надійність (правильність) прийняття управлінських 

та інших рішень, що позитивним чином позначається на функціонуванні 

системи управління і її елементів. 
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1.4  Застосування математичного апарату і методів технічної 

діагностики для  покращення показників якості систем управління 

комп’ютерними мережами  

 

 Якість вирішення питань технічної діагностики на етапах 

виробництва і експлуатації обладнання зумовлюють ефективність та якість 

функціонування, а також інші важливі технічні та експлуатаційні параметри 

елементів і пристроїв систем управління комп’ютерними 

мережами. Ефективність функціонування компонентів і вузлів апаратури 

систем управління в значній мірі визначається достовірністю інформації, яка 

обробляється в цифрових пристроях і системах. Висока продуктивність і 

вартість обладнання обумовлюють значні втрати при простої через 

несправності або погано організованою експлуатацією [84]. 

При вирішенні проблем підвищення надійності і підвищення якості 

контроля і експлуатації елементів і пристроїв систем управління важливу 

роль відіграють методи і засоби технічної діагностики, що застосовуються 

на всіх стадіях життєвого циклу пристроїв: проектування, виробництва і 

експлуатації [95]. 

Збільшення обсягу та складності апаратно-програмного базису 

елементом систем управління призвело до того, що вартість виробничого і 

експлуатаційного контролю цього обладнання стала порівнянна з вартістю 

перевіряємого обладнання і навіть перевершувати його. З ускладненням 

структури і розширенням функціональних можливостей апаратури процес 

виявлення і пошуку дефектів стає більш трудомістким і тривалим, що 

вимагає підвищення рівня автоматизації процесу діагностування. 

Діагностика технічного стану функціональних вузлів і зв'язків 

між ними є одним зі складових технологічного процесу виробництва і 

налагодження сучасної апаратури. Зазначені функції 

виконують автоматизовані системи технічного діагностування (АСТД) 

[33]. На етапі експлуатації або при регламентних роботах для перевірки 
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кожного функціонального вузла (друкованої плати, блоку, виробу) 

застосовується АСТД, інтегрована з системою управління та 

моніторингу (СУМ). Така система поряд з функціональним контролем 

робочих характеристик і параметрів дозволяє про переводити тестове 

діагностування обраних пристроїв[44]. 

Ускладнення елементів систем управління супроводжується 

зростанням вимог до якості їх проектування і виготовлення, а також до 

ефективності їх застосування. Для забезпечення таких вимог поряд з 

автоматизацією і підвищенням якості проектних процедур і виробничих 

операцій велика увага приділяється вдосконаленню операцій діагностування 

проектів і виробів. Якісно і грамотно організована процедура діагностування 

дозволяє підвищити рівень якості продукції, що випускається, а також вести 

економію витрат і часу на перевірку виробів. Науку, що займається 

зазначеними питаннями, називають технічним 

діагностуванням [95]. Розглянемо, які цілі стоять перед технічним 

діагностуванням, які завдання повинні нею вирішуватися, а так само існуючі 

підходи до їх вирішення. 

Метою діагностування виробу (в залежності від критеріїв перевірки 

його властивостей і умов діагностування) може бути визначення його 

справності, працездатності або правильності функціонування. Перевірка 

справності об'єкта діагностування (ОД) фактично може бути виконана лише 

на етапі виробництва, оскільки передбачає виявлення всіх порушень як по 

вихідним, так і за внутрішніми параметрами для будь-яких допустимих 

вхідних впливів. Перевірка працездатності ОД зазвичай виконується перед 

початком його технічної експлуатації в складі розгорнутої системи 

управління. З огляду на неможливість перевірки ряду внутрішніх параметрів, 

для них можна виявити лише порушення вихідних параметрів, але для будь-

яких допустимих вхідних впливів. Перевірка правильності 

функціонування виконується зазвичай на етапі експлуатації. При 

цьому діагностування здійснюється на деякій підмножині множини 
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можливих вхідних значень, що визначають специфіку  застосування ОД в 

складі конкретної системи управління. 

У технічній діагностиці виділяють два види завдань 

діагностування: виявлення дефектів (несправностей), що має бінарний 

результат «є дефекти / немає дефектів» і пошук дефектів, націлений на 

визначення місця і, можливо, причин наявних в об'єкті дефектів 

(несправностей). Часто завдання виявлення дефекту називають контролем 

технічного стану, а завдання пошуку дефекту - діагностуванням технічного 

стану об'єкта. Ці визначення підкреслюють розмірність розв'язуваних 

завдань. Контроль і діагностування технічного стану виробу здійснюється на 

основі контролю і виміру параметрів виробу. Контроль параметрів полягає в 

перевірці умови відповідних значень наперед заданим і виражається у 

винесенні бінарного рішення по кожному параметру типу «придатний / не 

придатний». Вимірювання параметрів має на меті встановлення значень 

параметрів з подальшою обробкою. Зазвичай задачі діагностики 

вирішуються в наступній послідовності (рисунок 1.9): 

 

 

 

 
Рисунок 1.9 - Рішення задачі діагностування об'єкта 
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- планування завдання діагностування (зворотна задача 

діагностування);   

-виконання завдання діагностування (пряма задача діагностування);   

-розробка рекомендацій для сфер проектування, виробництва або 

при трансформаційних змін щодо усунення наслідків при негативному 

діагнозі для об'єкта.   

При класифікації підходів до виконання завдань діагностування 

враховується те, що об'єкт діагностування (ОД), взаємодіючи із засобами 

діагностування, утворює два типи систем діагностування (рисунок 1.10): 

функціональні і тестові. 

У системах функціонального діагностування (СФД) на об'єкт 

поступають функціональні (робочі) впливи X з безлічі передбачених 

алгоритмом функціонування. У разі якщо X в повному обсязі повторює всю 

множину можливих вхідних впливів, за допомогою СФД проводиться 

перевірка правильності функціонування. Якщо ж подається повна множина 

вхідних впливів, то СФД дозволяє проводити перевірку працездатності [90]. 
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Рисунок 1.10 - Класифікація систем діагностування:  

Х- робочі вхідні сигнали;  Y - вихідні сигнали; D - діагноз; T - тестові вхідні 

сигнали  

 

У системах тестового діагностування (СТД) при визначенні 

технічного стану об'єкт не застосовується за призначенням і на нього 

подаються спеціальні, тобто тестові, впливи з області допустимих вхідних 

значень. Тестова послідовність складається з вхідних наборів. При 

використанні СТД можна перевіряти справність або працездатність, а також 

здійснювати пошук відповідних дефектів. Процес діагностування стану 

об'єкта в таких системах називається тестуванням. Тестування може 

бути між операційним або фінішним в залежності від того, є воно 

проміжним або остаточним для операції проектування або виробництва. 

СФД і СТД часто доповнюють один одного. СФД можуть 

забезпечувати оперативне виявлення несправностей в процесі 

функціонування з точністю, наприклад, до блоку або вузла системи 

управління, а СТД - використовуватися для виявлення несправної плати в 

блоці або модуля на платі з метою подальшого ремонту або заміни. 

При плануванні завдання діагностування, тобто при вирішенні 

оберненої задачі діагностування, проводиться вибір системи діагностування, 

виду впливів (тільки для СТД), а також оцінка повноти і глибини 

діагностування і вибір контрольних точок. 

Для систем управління, як різновиду систем передачі інформації, 

найбільш актуальною є проблема підвищення завадостійкості для 

забезпечення високої достовірності прийнятих повідомлень при дії 

різних перешкод в каналах і трактах як одного з основних показників 

надійності. Виходячи з конфігурації, виділяються два основні підходи до 

підвищення завадостійкості [178]. 

Перший підхід заснований на застосуванні завадостійкого кодування, 

що реалізує алгоритми виправлення помилок, а також методів 
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багаторазового повторення повідомлень з наступним накопиченням і 

мажоритарним прийняттям рішення в односпрямованих каналах і трактах 

передачі [113]. Вони характеризуються явно вираженими джерелами і 

одержувачами повідомлень, а також фіксованим напрямком передачі - від 

джерела до одержувача. 

Другий підхід заснований на застосуванні зворотного зв'язку (ЗЗ) для 

управління потоком інформації. При цьому в каналах зв'язку 

використовуються перешкодостійкі коди, що виявляють помилки. Такий 

підхід застосовується в двонаправлених каналах і трактах передачі [62]. 

На рисунку 1.11 наведено класифікацію систем управління за 

критерієм застосування в них методів підвищення достовірності передачі 

інформації. 

У системах із застосуванням для передачі по каналах зв'язку 

ненадлишкових (первинних) кодів трансформація повідомлення (прийом 

неправильного повідомлення) відбувається в результаті виникнення помилки 

будь-якої кратності. Цей спосіб дає найгірші показники достовірності, але, 

очевидно, максимальну швидкість передачі інформації [34]. 

 

 
 

Рисунок 1.11 - Класифікація систем управління 



46 

 

  

У системах із застосуванням для передачі по каналах кодів, що 

виправляють помилки, трансформація повідомлення відбувається тільки в 

разі, коли кратність помилки перевищує коригувальну здатність. Здатність 

кодів виправляти помилки дозволяє значно збільшити достовірність, яка 

характеризується ймовірністю правильної передачі повідомлення, проте 

знижує швидкість передачі за рахунок використання великої кількості 

додаткових (надлишкових) символів. 

Багаторазове повторення є найбільш простим з точки зору 

реалізації способом підвищення достовірності передачі інформації. При 

використанні даного способу за дійсне повідомлення приймається те, що має 

найбільше число збігів при повторенні, наприклад, більше 

половини. Трансформація повідомлення виникає в тому випадку, коли в 

більшості повторень відбуваються однакові помилки (в одних і тих же 

розрядах), що малоймовірно. При цьому зазначений спосіб має значну 

фіксовану надлишковість і, як наслідок, обмежене застосування [45]. 

Для описаних вище методів підвищення достовірності характерно 

значне зниження пропускної здатності за рахунок введення фіксованої, 

за раніше розрахованої, надмірності. Зазначеного недоліку певною мірою 

позбавлені системи зі зворотним зв'язком. Пропускна здатність таких систем 

напряму залежить від стану каналу передачі інформації (статистики 

виявлення ня помилок). При збільшенні кількості помилок в каналі 

збільшується кількість с повторно переданих повідомлень, що призводить до 

зменшення швидкості передачі і пропускної здатності, отже, до збільшення 

надмірності. При зменшенні кількості помилок в каналі зв'язку більшість 

повідомлень передаються одноразово (без помилок), тому швидкість 

передачі і пропускна спроможності системи ростуть, а надмірність 

зменшується. 

Сучасні системи управління, в більшості своїй, мають 

двонаправлені канали передачі керуючої інформації між мережевими 
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елементами (на фізичному і / або на логічному рівні взаємодії). Тому 

застосування зворотного зв'язку є досить ефективним і широко 

використовуваним способом підвищення достовірності передачі інформації. 

Для елементів і пристроїв систем управління комп’ютерними 

мережами передача керуючої інформації забезпечується по 

стандартизованим комунікаційним протоколам, що має вбудовані засоби 

підвищення достовірності (завадостійкого кодування - CRC, BIP, контроль 

парності, згортове кодування, коди Ріда-Соломона і їх каскадування, і 

т.д.). Однак для підвищення достовірності при передачі в структурі самої 

апаратури (за внутрішніми магістралями) діють різні перешкоди, що 

призводять до значних спотворень переданих повідомлень. Це впливає на 

якість передачі інформації управління, контролю і діагностики. При цьому 

такі спотворення повинні в апаратно-програмному забезпеченні елементів і 

пристроїв систем управління, що має суттєві ресурсні обмеження, оскільки 

вони, як правило, реалізовані на контролерах з обмеженою швидкодією, 

об'ємом пам'яті і т.д. Тому актуальною є задача розробки способів опису 

спотворень і алгоритмів прийняття рішення (де кодування) в умовах 

обмеження ресурсів. При цьому необхідно забезпечити простоту реалізації 

приймачів сигналів, знизити обчислювальну складність алгоритмів обробки, 

забезпечивши задані показники достовірності. 

Для підвищення достовірності передачі інформації для забезпечення 

високої якості прийняття управлінських рішень потрібно підвищення 

ефективності методів і алгоритмів підвищення завадостійкості каналів і 

трактів передачі між елементами і пристроями систем управління. Це 

дозволить підвищити показники достовірності передачі і, як наслідок, 

відповідні експлуатаційно-технічні показники елементів і пристроїв систем 

управління комп’ютерними мережами. 

Висновки до розділу 1 
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Незважаючи на велику кількість публікацій і наукових робіт в 

області діагностики зберігається актуальність розробки діагностичних 

моделей функціонування елементів систем управління комп’ютерними 

мережами, орієнтованих на різні завдання контролю. Новизною і 

перспективністю володіє підхід до математичного опису діагностичних 

моделей. Методи дешифрування, засновані на аналізі таблиць функцій 

несправності, що не дозволяють ефективно обробляти багато параметричні 

моделі елементів з функціональними дефектами, що має місце в зв'язку з 

ускладненням апаратно- програмної реалізації елементів і пристроїв систем 

управління і їх діагностичних моделей. Тому потрібна розробка підходів і 

алгоритмів тестового діагностування технічного стану елементів і пристроїв 

систем управління комп’ютерними мережами, а також способів обробки, 

дешифрування і кількісної оцінки їх результатів. 

Розвитком дослідження є рішення в даній роботі завдань забезпечення 

високих якісних і експлуатаційних показників з використанням методів і 

засобів діагностики і контролю. З аналізу публікацій також можна зробити 

висновок, що не досить ефективно використовується такий інструмент 

підвищення якісних характеристик процедур діагностування елементів і 

пристроїв систем управління, як контролепридатного проектування і 

реконфігорування елементів комп’ютерних мереж на різних етапах їх 

життєвого циклу, що є однією з цілей проведених досліджень.                              

Тому актуальним є завдання підвищення розробки діагностичних 

моделей, алгоритмів тестового діагностування, методів обробки, 

дешифрування і прийняття рішення про технічний стан елементів і пристроїв 

систем управління комп’ютерними мережами.                            

На кожному етапі вирішення завдань діагностики значущим фактором 

ефективності та результативності прийнятих технічних рішень є вибір і 

застосування адекватного математичного апарату. Методи побудови та 

дослідження елементів систем управління ґрунтуються на фундаментальних 

роботах в галузі кібернетики вітчизняних і зарубіжних дослідників. 
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Відзначимо, що при синтезі і аналізі елементів сучасних систем управління 

активно використовуються нейронні мережі, теорія нечітких множин та 

методи нечіткої логіки.  

Реалізовані в роботі методи і алгоритми м'якого декодування сигналів і 

повідомлень на основі комбінування двійковій, багатозначної і нечіткої 

логіки дають для певних поєднань реальних перешкод кращі показники 

достовірності, ніж традиційні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ТА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

 

2.1 Cпособи визначення інтегральних оцінок результатів тестового 

діагностування 

 

У результаті реалізації процедур діагностування необхідно сформувати 

інтегральні (підсумкові) оцінки технічного стану елементів і пристроїв 

комп’ютерної мережі. Дана проблема зважується на різних рівнях, зокрема: 
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- у рамках певного етапу діагностування: за результатами тестів 

необхідно визначити оцінки ступеня виконання елементарних функцій (ЕФ), 

а по них - оцінки ступеня виконання груп функцій (ГФ) і функціонування 

підсистем (ПС) і видів забезпечення (ВЗ); 

- за результатами всіх етапів діагностування: по оцінках ВЗ 

потрібно визначити експлуатаційно-технічні характеристики кожного 

елемента системи керування. 

Це дозволяє говорити про те, що проблема визначення інтегральних 

оцінок на всіх етапах оцінювання є важливою й актуальною, тому вимагає 

пророблення підходів до її розв'язку з урахуванням специфіки рівня 

розв'язуваних завдань. Нижче пропонується класифікація способів 

розрахунків інтегрального показника за наступними критеріями: 

алгебраїчному, кількісному, інформаційному і якісному (малюнок 2.1). 

Алгебраїчний критерій оцінювання базується на методі згортки. 

Запропоновано розглядати його у форматі інтегро-диференціального 

критерію (ІДК) [67]. Його різновидами є: адитивний інтегро- 

диференціальний критерій оцінювання (АІДКО); мультиплікативний інтегро-

диференціальний критерій оцінювання (МІДКО); комбінований ( адитивно-

мультиплікативний) інтегро-диференціальний критерій оцінювання (КІДКО). 
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Рис. 2.1 - Класифікація способів розрахунків інтегрального показника 

 

Найбільш простим і апробованим інструментом розв'язку подібного 

типу завдань є адитивный інтегро-диференціальний критерій оцінювання 

(АІДКО). Він може бути обчислений як середнє арифметичне (гармонійне), 

середнє арифметичне (гармонійне) зважене. 

Мультиплікативний інтегро-диференціальний критерій оцінювання 

(МІДКО) знаходиться як середнє геометричне або середнє геометричне 

зважене. 

Інші способи обчислення інтегральної оцінки можна віднести до 

кількісних критеріїв, наприклад, медіана (значення середини ряду 

диференціальних оцінок, розміщених у порядку зростання), мода 

(диференціальна оцінка, що найбільш часто зустрічається). 

Однак істотним недоліком алгебраїчних і кількісних критеріїв є 

можливість компенсації (відбивання) одних оцінок іншими (наприклад, 

високих низькими й навпаки). При цьому усереднений підсумковий 

результат (інтегральна оцінка) не відображає дійсний розподіл складових 

(диференціальних оцінок). 
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Проблему пропонується частково розв'язувати, наприклад, у такий 

спосіб: 

- добором вагових коефіцієнтів диференціальних оцінок (наприклад, 

залежно від покриття тестом елементарних функцій ( запропонований у 

роботі спосіб, побудований на основі методу Фішберна) залежно від 

кількісних показників трудомісткості, складності або значимості 

відповідного тесту й т.п.); 

- побудовою комбінованого критерію шляхом уведення 

мультиплікативності в адитивний критерій, тобто припустимих граничних 

значень; 

- застосуванням деяких положень «класичної» метрології; 

- використанням методів обробки результатів вимірів (аналіз даних, 

розрахунки додаткових характеристик, наприклад, дисперсії) і т.п. 

Іншим напрямком є перехід до неалгебраїчних способів розв'язку 

поставленого завдання, що дозволяють за рахунок ускладнення процедури 

обробки й дешифрації підвищити точність розрахунків, використовуючи 

один з наступних формальних апаратів: 

- теорія прийняття розв'язків [47]; 

- математична логіка [80]; 

- теорія нечіткого виводу [77]; 

- теорія нейронних мереж і т.п. 

Імовірнісний критерій може бути реалізований через визначення 

імовірнісних і статистичних показників (математичне очікування, дисперсія і 

т.д.); а також з використанням понять ентропії й негентропії. 

Якісний критерій дозволяє винести рішення на підставі аналізу 

диференціальних складових вручну (експертний); на базі продуктивних 

правил і методів нечіткого виводу; із застосуванням детермінованої логіки; з 

використанням методів теорії прийняття розв'язків. У цьому випадку 

компенсація відсутня, але є присутнім суб'єктивізм експерта (або обраного 

методу). 
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На різних етапах оцінювання виникають різні вимоги до точності 

інтегрального результату, тому ефективно застосування різних підходів. Так, 

наприклад, на етапі проміжного контролю цілком достатньо усередненого 

(або зваженого) значення інтегрального показника (АІДКО), а для 

підсумкового контролю бажане застосування більш точних методів, що й 

деталізують, оцінювання. Таким чином, з використанням зазначених підходів 

пропонується сформувати оцінки технічного стану елементів систем 

керування при розв'язку різних завдань контролю й діагностування. 

Для підвищення точності (об'єктивності, валідності, адекватності) 

ухвалення рішення про інтегральні показники оцінки технічного стану 

елемента комп’ютерної мережі через оцінку функціонування видів 

забезпечення і їх підсистем, побудованих на основі обмірюваних і 

розрахованих оцінок ступенів виконання елементарних функцій і груп 

функцій, пропонується використовувати: 

1. Для оцінки ступеня виконання елементарної функції: 

- багаторазові виміри (збільшення кількості тестів; ускладнення тестів, 

що приводить до збільшення покриття тестами ЕФ – для зниження 

випадкової складової похибок); 

- добір безумовних і умовних алгоритмів діагностування; 

- проектування контролепригодної структури об'єкта діагностування; 

- ефективні методи дешифрації (декомпозиція складних тестів на прості; 

декомпозиція результатів реалізації складного тесту по контрольованим ЕФ і 

т.п.); 

- багаторівневі шкали; 

- алгоритми детермінованої логіки; 

- алгоритми нечіткої логіки. 

2. Для оцінки технічного стану об'єкта діагностування через 

складові його види забезпечення і їх уміст: 

- багаторівневі шкали; 

- алгоритми детермінованої й/або нечіткої логіки; 
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- методи дешифрації, що дозволяють максимально точно виявити об'єкт, 

предмет і індикатор контролю; 

- методи аналізу результатів прямих і непрямих вимірів (наприклад, для 

різного виду груп функцій). 

 

2.2 Вибір критерію формування інтегральної оцінки стану 

комп’ютерних систем 

 

Діагностування представляється багаторівневою багатоетапною 

процедурою, однією із цілей якої є формування інтегральної (комплексної, 

підсумкової) оцінки стану елемента системи керування для визначення 

експлуатаційно-технічних характеристик усієї системи керування. Однак не 

завжди інтегральна оцінка повністю забезпечує всі потреби в контролі. Так, 

наприклад, для проміжного контролю й керування коригувальними заходами 

важливо одержати диференціальні оцінки (наприклад, по виду забезпечення, 

підсистемі, групі функцій або елементарної функції). Це відповідає 

головному принципу – не просто проконтролювати, а визначити «слабкі 

місця» у різних видах забезпечення елементів системи керування, що 

знижують якість розв'язку профільних завдань. Для реалізації зазначеного 

принципу слід організувати ітеративну процедуру процесу діагностування. 

Таким чином, проміжний контроль подає деталізовану інформацію для 

проведення коригувальних заходів (доробка програмного або технічного 

забезпечення, зміна конфігурації й налаштування обладнання, підвищення 

кваліфікації технічного персоналу й т.п.), що в результаті приводить (або 

повинне приводити) до поліпшення експлуатаційно-технічних характеристик 

системи керування і якісних показників керованих об'єктів. 

Очевидно, що застосування й інтегральних, і диференціальних оцінок 

зводиться до необхідності введення інтегро-диференціального способу 

оцінювання на всіх рівнях запропонованої діагностичної моделі. Також 

нижче будуть визначені вимоги до формування шкал для оцінки 
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диференціальних показників, які дозволять використовувати їх в інтегральній 

оцінці більш високого рівня. 

Обраний критерій оцінки повинен задовольняти наступним основним 

вимогам: 

- можливістю реалізації суперпозиції оцінок на різних рівнях ієрархії; 

- низькою обчислювальною складністю алгоритму реалізації. 

Для розв'язання зазначеного вище класу завдань у науково-практичних 

публікаціях обговорюються різні критерії, зокрема, лінійний (адитивний), 

нелінійний (мультиплікативний) і комплексний нелінійний (змішаний) 

критерії [22]. Останній критерій може бути представлений як сума добутків 

або як добуток сум диференціальних оцінок. Нелінійний критерій вимагає 

обов'язкового виконання умови необхідності позитивних результатів по всіх 

складових, що не завжди буває прийнятно, особливо для контролю на 

проміжних етапах діагностування. Змішаний критерій вимагає виконання 

зазначеного умови в галузі оцінок, що теж ускладнює й утрудняє його 

реалізацію. Тому наведеним вище вимогам задовольняє лінійний критерій. 

Додатковим аргументом на користь такого вибору є істотний недолік 

науково-методичних робіт, присвячених порівняльному аналізу лінійних і 

нелінійних критеріїв, у яких для кожного з них визначалася б області й 

рекомендації їх доцільного застосування. Тому далі досліджується лінійний 

(адитивний) інтегро-диференціальний критерій оцінювання на всіх рівнях 

запропонованої діагностичної моделі елемента системи керування. 

Проміжна інтегральна (складова) лінійна оцінка 1-го рівня формується 

з диференціальних оцінок і-го рівня й може бути представлена в лінійній 

формі (наприклад, обчислення «середнього значення»). Кількість рівнів 

визначається розмірністю діагностичної моделі (для запропонованого в 

роботі варіанта кількість рівнів рівно 5: елемент системи керування - види 

забезпечення - підсистеми видів забезпечення - групи функцій - елементарні 

функції, обумовлені за результатами тестового діагностування). Інтегральна 
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оцінка попереднього рівня (1-4) є диференціальною оцінкою для наступного 

рівня (2-5) запропонованої ієрархічної структури діагностичної моделі. 

Визначимо вимоги до формування шкал для оцінки диференціальних 

показників, які дозволять їх використовувати в інтегральній оцінці більш 

високого рівня. Виділимо два основні завдання, розв'язувані при формуванні 

й застосуванні інтегро-диференціальних оцінок: 

1. Розрахунки інтегральних оцінок відповідного рівня для аналізу 

технічного стану елементів системи керування. 

2. Керування якістю заданих експлуатаційно-технічних характеристик 

системи керування в цілому. 

Для розв'язку першого завдання шкали вибираються відповідно до 

вимог організації, що експлуатує систему управління, сформульованими на 

основі нормативної документації (рекомендації міжнародних організацій 

ITU-T, IEEE і т.д.). При виборі числа рівнів шкали необхідно розв'язати 

наступні приватні завдання: 

а) сформулювати правила відповідності кожного рівня шкали 

обсягу виконаних елементарних перевірок (компонентів тесту) з 

урахуванням залежності показників важливості й значень рівнів шкали; 

б) зіставити цей рівень із відповідною оцінкою, тобто розробити 

дескриптор ЕФ як покажчик дій, які необхідно почати фахівцеві-діагностові 

по відомій оцінці. 

Для розв'язку другого завдання важливі не тільки самі оцінки, але й 

сформовані на їхній підставі рекомендації з корекції параметрів об'єктів 

діагностування. На даному етапі в рамках процедури діагностування можуть 

бути призначені свої власні шкали, вимоги до рівнів і вагові коефіцієнти 

важливості, задані граничні значення, щоб згодом по аналізі результатів 

контролю побудувати графік і сформувати зміст коригувальних заходів. При 

цьому для виконання таких завдань потрібен інструментарій, реалізований із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій. На сьогоднішній день 
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відсутня методологія розробки подібного інформаційного експертного 

середовища. 

Для формування інтегро-диференціального критерію оцінки необхідно 

сформулювати певні вимоги до шкали: 

- розмірність шкали (мінімальне й максимальне значення оцінок); 

- допустимість розбіжності кількості рівнів шкал для різних 

диференціальних оцінок у складі однієї інтегральної; 

- мінімальна й максимальна кількість рівнів у шкалах. 

Для обраного лінійного критерію вимагаємо однакової розмірності 

шкали для всіх оцінок. Ця вимога легко реалізована за рахунок виконання 

операції масштабування. Логічним і зручним представляється застосування 

нормалізованої шкали [0, 1]. Оцінка по даній шкалі може бути обумовлена, 

наприклад, відсотком правильно виконаних елементарних перевірок у 

контролюючому тесті й т.п., що представляється природнім і звичним для 

процесу діагностування. 

Застосування нормалізованих різнорівневих шкал для аналізу 

результатів тестового діагностування цілком припустиме. При цьому 

необхідно чітко сформулювати критерії приналежності результату контролю 

до того або іншому рівню шкали. Це важливо, оскільки на підставі 

ухваленого рішення будуть початі наступні дії або по ухваленню 

позитивного рішення, або по формуванню коригувальних впливів. 

Формально нормалізована інтегральна оцінка завжди може бути обчислена з 

використанням обраного лінійного критерію. 

Для інтегральної оцінки, залежно від кінцевої мети, можливе 

застосування шкали із числом рівнів рівним найменшому або найбільшому 

числу рівнів, використовуваних у шкалах, що узагальнюються 

диференціальних оцінок, тобто вхідних в інтегральний критерій даного рівня. 

Наприклад, якщо диференціальні оцінки мають 2, 3 і 4 рівнів відповідно, те 

інтегральна оцінка, використовувана для точного оцінювання, повинна мати 

кількість рівнів не менше 4, інакше губиться зміст диференціальної оцінки з 
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4-хрівневою шкалою. Отже, якщо задана шкала інтегральної оцінки, з 

найбільшим числом рівнів, то доцільно її застосування й для точного 

диференційованого оцінювання. Але цілком припустиме роздільне 

використання більш грубої інтегральної оцінки (зовнішня шкала з малим 

числом рівнів), а детальний аналіз результатів перевірки, наприклад 

елементарних функцій і груп функцій, виконувати за диференціальними 

оцінками (внутрішні шкали з більшим числом рівнів). Питання спільного 

застосування різнорівневих шкал, доказу коректності їх застосування, а 

також залежності кількості рівнів від важливості (ваги) самої оцінки, вимагає 

додаткового дослідження. 

Очевидно, мінімальна кількість рівнів шкали рівно 2, і така оцінка 

традиційно використовується, наприклад, на рівні «справний»/«несправний». 

Однак низька ілюстративність даної оцінки приводить до того, що від неї 

поступово відмовляються на користь шкал з кількістю рівнів більше 2 [121]. 

При цьому значення шкал, крім якісних показників (наприклад, «відмінно», 

«добре», «задовільно» і «незадовільно»), можуть мати й кількісні показники 

(наприклад, відсоток правильно виконаних елементарних перевірок або 

застосування локалізаційних тестів для уточнення характеру неправильно 

виконаних елементарних перевірок, що рівносильне збільшенню градації 

шкали оцінок). Тоді розбивка на шкалі проводиться для ефективного 

розв'язку завдань контролю й керування, як було показано вище. 

 

2.3 Методика кількісної оцінки результатів тестового 

діагностування елементів комп’ютерних мереж  

 

Модель побудови адитивного інтегро-диференціального критерію 

оцінювання. Для ефективного застосування засобів контролю ступені 

виконання елементарних функцій і визначення на їхній основі оцінок стану 

видів забезпечення й елемента системи керування в цілому необхідно 

сформулювати критерії оцінки, а також систему вимог і обмежень. 
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Критерії оцінки виду забезпечення, його підсистем і функцій, 

розробляються індивідуально, з урахуванням загального підходу й 

дотримання рекомендацій: 

1. Інтегро-диференціальний критерій формування оцінок. 

2. Лінійність критерію. 

3. Єдина нормалізована шкала оцінок і вагових коефіцієнтів 

(наприклад, [0-1]). 

4. Підібрані різними способами залежно від наявної статистики 

(розрахунками, емпірично з урахуванням важливості і т.д., опитуванням 

експертів, довільно, рівномірно й т.п.) вагові коефіцієнти диференціальних 

оцінок з виконанням умови нормування (сума коефіцієнтів рівна 1). 

Для розв'язку завдання вибору ефективних засобів контролю елемента 

системи управління комп’ютерної мережі пропонується використовувати 

ієрархічну діагностичну модель. Це дозволить, зокрема, врегулювати 

структуру й забезпечити необхідні якісні характеристики елементарних 

перевірок ступені виконання елементарних функцій, зменшити 

обчислювальну складність і трудомісткість розв'язку наступних процедур 

оцінювання. 

Для оцінки технічного стану елемента системи керування, його видів 

забезпечення, підсистем і функцій відповідно до обраних засобів контролю 

запропоновано застосувати інтегро-диференціальний критерій (ІДК). Він 

дозволяє за рахунок згортки диференціальних оцінок (або лінійної функції 

корисності) одержати інтегральну оцінку вимірюваного узагальненого 

параметра. При цьому один із ключових завдань стає вибір вагових 

коефіцієнтів. 

Для спрощення подальшого аналізу приймемо наступні допущення ( 

без втрати узагальнення отриманих результатів), що кожний засіб контролю 

застосовується для перевірки ступеня виконання ЕФ, що належать одній 

підсистемі певного виду забезпечення. 
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Компонентна структура підсистеми виду забезпечення (число ЕФ 

кожної групи функцій) теж має кількісні параметри. Їхнє число повинне бути 

не дуже більшим, щоб без необхідності не збільшувати розмірність 

розв'язуваного завдання оцінювання. Також рекомендується дотримуватися 

наступних принципів при виборі формулювань ЕФ: чим складніше функція, 

тим менше таких функцій виділяти в підсистемі, наприклад, так: 

інтерфейсних функцій - 4-5; функцій, що обробляють - 2-3; функцій, що 

трансформують - 1-2. У конкретному випадку наведені кількісні 

характеристики можуть бути змінені як у меншу, так і в більшу сторони. 

Формулювання ЕФ підбирається експертом (фахівцем-діагностом) при 

проектуванні діагностичної моделі елемента системи управління, в 

ув'язуванні з дескрипторами (вимогами до результатів її виконання). Кожна з 

ЕФ повинна бути забезпечена засобами контролю. 

Для аналізу покриття засобами контролю елементарних функцій 

будуються таблиця (або таблиці) відповідності виду (таблиця 2.1), у якій 

прийняті наступні умовні позначки: {ПС} - набір підсистем виду 

забезпечення і їх елементарних функцій (ЕФ); ЗК - засобу контролю 

(перевірки); l, m, n - кількість елементарних функцій у складі груп функцій, 

сумарно по всім ПС, задаються при формуванню діагностичної моделі; S_ЗК 

- кількість видів ЗК, визначаються структурою діагностичної моделі. У 

таблиці 2.1 символом «+» відзначені ЗК, що беруть участь у контролі 

відповідної ЕФ. 

Розглянемо далі на узагальненому прикладі, з врахуванням уведених 

вище допущень, застосування ІДК для оцінки результатів контролю групи 

інтерфейсних функцій(ІФ) з кількістю елементарних функцій l, яка 

перевіряється засобами контролю кількістю L. 

Таблиця 2.1 - Таблиця відповідності засобів контролю й ЕФ 

 ЗК 

ПС ГФ ЕФ ЗК1 ЗК2  ЗК ск 

  ІФ1 +    
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 ІФ ІФ2 +    

      

  ІФ1     

  ОФ1     

{ПС1} ОФ ОФ2  +   

     

  ОФт  +   

  ТФ1    + 

 ТФ ТФ2     

      

  ТФп    + 

Тоді можливі наступне варіанти покриття: 

1. l = L, коли кожна елементарна функція, що перевіряється, 

контролюється своїм тестом. При реалізації подібного підходу вважаємо, що 

інші елементарні функції незначно впливають на результати тестування. 

Дана вимога ускладнює процедуру побудови тестів, але при цьому 

досягається максимальна точність локалізації результату перевірки. 

Фрагмент таблиці покриття являє собою квадратну діагональну матрицю. 

2. l > L, коли певна кількість тестів покриває (перевіряє) більш одного 

елемента, тобто на результат тестування впливає більш одного елемента. У 

цьому випадку має місце мінімальна кількість тестів, але більш важко 

виконати завдання дешифрації результатів тестування. Для збільшення 

глибини локалізації необхідно або ускладнити процедуру дешифрації, або 

змінити кількість і структуру тестів, звівши ситуацію до випадку 1 (l = L). 

3. l < L, коли певна кількість елементарних функцій покривається 

(перевіряється) більш ніж одним тестом. При цьому кількість тестів 

максимально, а результат тестування, як і в попередньому випадку, важко 

дешифрувати, оскільки неясно, яка частина елементарної функції 

контролюється кожним тестом. Для розв'язку цієї проблеми можна розбити 

елементарну функцію на складові, довівши нерівність до випадку 1. 

Для випадку 2 і 3 виникає завдання добору значень вагових 

коефіцієнтів диференціальних оцінок при застосуванні ІДК для оцінки ЕФ. 
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Для оцінювання результатів контролю ступені виконання елементарних 

функцій знайшли практичне застосування два підходи. Суть першого 

(спрощеного) підходу полягає в побудові лінійної згортки оцінок, тому при 

нормованих оцінках основна проблема полягає у виборі вагових коефіцієнтів 

[67]. Вона звичайно вирішується методом експертної оцінки й, при залученні 

широкого кола кваліфікованих експертів і правильно побудованій процедурі 

обробки результатів, може забезпечити досить високу точність. Поширюючи 

зазначений підхід на вищі рівні діагностичної моделі, можна сформулювати 

єдині підходи до оцінювання технічного стану об'єктів контролю на різних 

етапах діагностування. 

Основна ідея другого підходу, що використовує результати досліджень 

теорії важливості критеріїв (ТВК) [37], полягає у виявленні взаємозв'язку не 

тільки між ваговими коефіцієнтами, але й між ваговими коефіцієнтами й 

самими критеріями (оцінками). ТВК обґрунтовує необхідність ураховувати 

те, як змінюється коректність оцінки при переході від одного рівня шкали до 

іншого. У результаті для одержання більш точних оцінок необхідний 

детальний облік усіх залежностей, що приводить до ускладнення процедури 

оцінювання. Тому для зниження обчислювальної складності алгоритму й 

збереженні точності оцінювання необхідно врахувати додаткові обмеження, 

обумовлені характерними рисами інформаційних технічних систем, на 

прикладі яких і проводиться дослідження. 

В основу ІДК покладений лінійний критерій оцінювання, який дає 

досить точні результати й дозволяє розв'язати  завдання контролю 

(наприклад, функція виконана або не виконана), диференціального 

оцінювання ( згідно з обраною шкалою), а також виявлення елементарних 

функцій з недостатнім ступенем виконання. Однієї з основних проблем є 

добір значень вагових коефіцієнтів диференціальних оцінок у складі 

інтегральної. Це проблема актуальна ще й тому, що ІДК застосовується на 

всіх рівнях оцінки результатів тестового діагностування: елементарні 



63 

 

функції; групи функцій; підсистеми видів забезпечення; види забезпечення; 

інтегральна оцінка технічного стану об'єкта діагностування. 

Оцінка може бути використана як самостійний результат перевірки 

(тестування) або розрахунків ІДК, а також може бути прив'язана до рівня 

шкали. У першому випадку оцінка «О» може являти собою безперервну ( як 

результат розрахунків) або дискретну (наприклад, як відсоток правильно 

виконаних елементарних перевірок) величину. У другому випадку оцінка О  є 

дискретною величиною, розмірність якої визначається обраною шкалою. 

Цифровий еквівалент оцінки «О » визначається фактичним значенням 

результату «О» шляхом співвіднесення його з тим або іншим рівнем шкали 

відповідно до прийнятого алгоритму оцінювання (аналогічно алгоритму 

квантування). Вибір шкали оцінювання - окрема важлива й складна 

проблема, розв'язувана по- різному в різних системах оцінювання. 

Наприклад, для умов: Оϵ[0, 1],  2,  3,  4,  5О , алгоритм оцінювання 

може бути наступний: 

O =  ,   Õ =  

 

Оцінка О застосовується в розрахунках ІДК на всіх рівнях оцінювання. 

Оцінка О  застосовується для різних видів атестації або контролю. Для 

розрахунків ІДК її використання недоцільне, оскільки накопичена 

погрішність округлення може суттєво вплинути на точність розрахунків. 

Приведемо приклад формування ІДК оцінки довільного елементарної 

функції Еі: 

O(Еі)= λі1  О(Т1) + λі2   О(Т2) + … + λіj   О(Тj) + λіN   О(ТN) ,                            (2.1) 

де O(Еі) – оцінка елементарної функції Еі; О(Т1) – оцінка тесту елементарної 

функції Тj, який входить у список тестів, перевіряючих елементарну функцію 

Еі ; λij - вагові коефіцієнт тесту Тj оцінки елементарної функції Еі; N – 

кількість тестів. Оцінки елементарних функцій і тестів нормалізовані в 

діапазоні [0-1]. Незалежно від кількості рівнів шкали оцінок для вагових 
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коефіцієнтів обов'язково дотримується умова нормування – їх сума рівна 1. 

Далі розглянемо запропонований підхід до розрахунків вагових коефіцієнтів 

ІДК. 

Для компактного представлення моделі можна запропонувати 

матричний формат побудови ІДК: 

[Rj]  [ ] = [Oi] ,                                                                               (2.2) 

де [Rj]  – результати реалізації тестів, що перевіряють, О(Тj) ( j∈[1; Н], Н – 

кількість тестів, що брали участь у перевірці елементарних функцій); Оi – 

оцінка ступеня виконання, що перевіряється елементарної функції O(Еі)  (iϵ[1; 

h], h – кількість контрольованих елементарних функцій); {λij} – матриця 

вагових коефіцієнтів (iϵ[1; h], j∈[1; Н], Т – знак транспонування матриці). 

Тоді для довільної елементарної функції можна записати наступний вираз: 

Oi = Rj   [ ] .                                                                    (2.3) 

Очевидно, що з урахуванням уведених позначень вирази (2.1) і (2.3) 

збігаються. Вимоги по нормуванню (рівність суми вагових коефіцієнтів 

одиниці) пред'являється до стовпців матриці вагових коефіцієнтів. Питання 

вибору вагових коефіцієнтів (показників важливості критеріїв) 

розглядаються далі. 

Методики розрахунків вагових коефіцієнтів адитивного інтегро-

диференціального критерію оцінювання. Вибір вагових коефіцієнтів є 

основним завданням при побудові адитивного інтегро-диференціального 

критерію оцінювання (АІДКО). Пропонується кілька підходів до розв'язку 

зазначеного завдання. 

1. Однакові вагові коефіцієнти (рівнозначні складові АІДКО). 

2. Значення вагового коефіцієнта є залежним від такої властивості 

тесту, як покриття (кількість контрольованих тестом атомарних об'єктів 

діагностування), що характерно для складних тестів. Наприклад, можна 

вважати, що складний тест, що контролює відносно велика кількість об'єктів, 

є об'ємним (складається зі значного числа елементарних перевірок, перевірки 

багатофункціональні й т.п.), тому результат його реалізації вносить істотний 
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вклад в АІДКО. З іншого боку, можна припустити, що тести з малим 

значенням покриття більш орієнтовані («заточені») для перевірки тільки 

контрольованих ними об'єктів, а, виходить, їм потрібно привласнити більшу 

вагу. Вибір залежності вагового коефіцієнта від покриття (складності) тесту 

здійснює фахівець-діагност при побудові АІДКО для аналізу конкретної 

системи керування. 

3. Вагові коефіцієнти задаються вручну (наприклад, експертом). 

У якості нульової ітерації визначення вагових коефіцієнтів можна 

побрати їхній рівномірний розподіл. Це означає, що всі вагові коефіцієнти в 

складі однієї інтегральної оцінки однакові й рівні 1/N, N - кількість 

диференціальних оцінок у складі інтегральної оцінки. Однак часто 

рівномірний розподіл не відбиває реальну важливість (внесок у підсумковий 

результат) кожного оцінюваного елемента, тому їх вага може бути 

переглянутий. 

Далі пропонується методика визначення вагових коефіцієнтів для 

оцінки елементарних функцій з обліком їх реальної важливості. Для першої 

ітерації обчислення вагових коефіцієнтів оцінок елементарних функцій через 

відповідні засоби контролю пропонується використовувати таблиці 

відповідності тестів (таблиця 2.1). Аналіз таблиць відповідності дозволяє при 

обчисленні інтегральної оцінки елементарної функції задати вагові 

коефіцієнти диференціальних оцінок засобів контролю залежно від їхньої 

участі в обчисленні інших інтегральних оцінок. Цим підкреслюється 

важливість засобу контролю - чому в більшій кількості перевірок він бере 

участь, тим більше повинен бути його вага в обчисленні кожної з 

інтегральних оцінок елементарних функцій. Однак зазначене є причиною 

збільшення складності локалізації ЕФ з недостатнім ступенем виконання, 

тому такий нерівномірний спосіб покриття (недіагональний вид таблиці) 

зручний для розв'язку завдань виявлення ЕФ з недостатнім ступенем 

виконання [22]. 
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У таблиці діагностування додається стовпець «ПЕ», який показує 

покриття елементарної функції Е тестами елементарних функцій Т. Значення 

його гнізд повинні бути більше 0 і при коректно побудованих тестах мати 

приблизно рівномірний розподіл. Також додається рядок «ПТ», яка показує 

покриття кожним тестом Т певного кількості елементарних функцій Є. 

Значення його комірок повинні бути більше 0 і при коректно побудованих 

тестах мати приблизно рівномірний розподіл. 

Уведемо узагальнені характеристики запропонованого методу 

обчислення. 

1. Кількість таблиць відповідності визначається числом груп 

функцій (у загальному випадку всі три - інтерфейсні, що обробляють, 

трансформують). 

2. Кількість рівнянь визначається числом елементарних функцій 

кожної групи (l - ІФ, m - ОФ, n - ТФ). 

3. Кількість змінних (вагарень коефіцієнтів) у кожному рівнянні 

перебуває в діапазоні [1, S], де S - кількість тестів, що контролюють даний 

вид елементарних функцій L – ІФ, М – ОФ, N – ТФ). 

4. Узагальнена змінна х означає одиничне покриття, тобто участь 

одного тесту в перевірці одного елемента. 

5. Значення змінних (вагових коефіцієнтів) перебуває в діапазоні: 

- для рівнозначних тестів (важливість результатів тесту для кожної 

контрольованої елементарної функції однакова): [0, Wj]•x, де Wj –- 

кількість елементарних функцій, контрольованих тестом Тj, Wj ∈ [1, r], 

r –кількість елементарних функцій (l, m, n відповідно); 

- для нерівнозначних тестів (важливість результатів тесту Тj для кожної 

контрольованої елементарної функції варіюється від 1 до Z): [0,Z∙Wj]∙х. 

6. Рівняння для розрахунків вагових коефіцієнтів в узагальненому 

виді: 

=  Wj  x = 1,i ∈ [1,l].                                  (2.4) 
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де λіj – вагові коефіцієнти груп функцій (замінні в ІДК на α – для ІФ, β – для 

ОФ, γ – для ТФ); Wj – кількість елементарних функцій, контрольованих 

тестом Тj; Аij - числове значення важливості (значимості) тесту Тj для 

перевірки елементарної функції Эi (0, якщо тест Тj не входить у перевірку 

елементарної функції Эi,1 – для рівнозначних тестів, [1, 2] – для 

нерівнозначних тестів). 

Нижче приводяться основні етапи методики розрахунків вагових 

коефіцієнтів інтегро-диференціального критерію оцінки ступені виконання 

ЕФ: 

1. Побудувати таблиці відповідності для всіх реалізованих у груп 

функцій і виконати покриття таблиць (Аij), тобто визначити участь тестів у 

контролі кожної елементарної функції, і при необхідності задати важливість 

кожного тесту ( замість символу покриття ввести число від 1 до Z). 

2. Розрахувати покриття кожного тесту ПТ (Wj) і покриття кожної 

елементарної функції ПЕ (Vi). 

3. Побудувати ІДК оцінки елементарних функцій Эi, у загальному 

виді (2.1). 

4. Записати в узагальненому вигляді систему рівнянь виду (2.4). 

5. Виконати розрахунки вагових коефіцієнтів  λij (α, β або γ 

відповідно). 

6. Побудувати ІДК із конкретними значеннями вагових 

коефіцієнтів. 

Розглянемо приклад обчислення вагових коефіцієнтів диференціальних 

оцінок засобів контролю елементарних функцій групи ІФ. 

1. Побудуємо таблицю відповідності (таблиця 2.2). У ній l = 4 

елементарних функції групи ІФ контролюються L = 3 засобами контролю 

(тестами). 

Таблиця 2.2 - Приклад таблиці відповідності 

 Т1 Т2 Т3 ПЕ (V) 
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Э1 + + + 3 

Э2 +  + 2 

Э3  +  1 

Э4  + + 2 

ПТ (W) 2 3 3 8 

 

Розрахуємо покриття кожного тесту ПТ (W) і покриття кожної ЕФ ПЕ 

(V), результати занесемо у відповідні рядки й стовпці таблиці 2.2. 

Згідно інтегро-диференціального критерію (2.1), складемо формули 

визначення інтегральних оцінок елементарних функцій О(Е)i, (iϵ[1-4]) за 

диференціальними оцінками тестів О(Т)j (j ϵ [1-3]): 

O(Е1) = α11  О(T1) + = α12  О(T2) + α13  О(T3) ; 

O(Е2) = α21  О(T1) + α23  О(T3) ; 

O(Е3) = α32  О(T2) ; 

O(Е4) = α42  О(T2) + = α43  О(T3) . 

Для вагових коефіцієнтів виконується умова нормування 

= 1,I ∈[1,l], = 1,i ∈[1,4]. 

З аналізу таблиці 2.2 для обчислення інтегральної оцінки О(Е1) 

очевидно, що ваги оцінок тестів Т2 і Т3 повинні бути більше, ніж вага оцінки 

тесту Т1. Це випливає з того, що тести Т2 і Т3 входять у контроль трьох 

елементарних функцій, а тест Т1 – тільки двох. 

Уведемо змінну х як значення одиничного покриття – участі тесту в 

перевірці однієї елементарної функції. Тоді, записавши умову нормування 

(2.4) з урахуванням результатів п. 3а й прийнявши α11 = 2 x, α12 = 3 x, α13 = 3 x, 

одержимо: 

2 x+3 x+3 x = 1,x=1/8. 

Виконавши остаточний розрахунки, одержимо значення вагових 

коефіцієнтів диференціальних оцінок тестів для обчислення інтегральної 

оцінки елементарної функції Е1: α11 =1/4 = 0.25, α12 = α13= 3/8 = 0.375. Умова 

нормування виконується, а також виконується умова прямої залежності 

вагових коефіцієнтів диференціальних оцінок від важливості (участі) 

відповідних тестів у формуванні інтегральної оцінки. Аналогічно 

визначаються значень інших вагових коефіцієнтів: 
для Е2:2 x +3 x=1, x = 1/5, α21 =2/5=0.4 , α23 =3/5=0.6 ; 

для Е3:3 x=1,x = 1/3, α32 =1 ; 
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для Е4:3 x+3 x=1,x=1/6, α42=1/2=0,5, α43=1/2=0.5 . 

Система оцінок для ІДК може бути записана у вигляді: 

O(Е1)=1/4 O(T1)+3/8 O(T2) O(T3) ; 

O(Е2)=2/5 O(T3)1+3/5 O(T3)3 ; 

O(Е3)=O(T2); 

O(Е4)=1/2 O(T2)+1/2 O(T3) . 

Таким чином, виходить перша ітерація для формування значень 

вагових коефіцієнтів диференціальних оцінок усіх рівнів. На наступному 

етапі (другої ітерації обчислень) вагові коефіцієнти можуть бути 

скоректовані, наприклад, експертами з урахуванням додаткового фактора 

важливості критеріїв. При цьому умова нормування повинна обов'язково 

виконуватися. 

Заповнення таблиці покриття може бути виконане з урахуванням різної 

важливості тестів при перевірці конкретних елементарних функцій. При 

цьому в якості значень гнізд можуть фігурувати, наприклад, цифри, які 

показують важливість результатів тесту Тj при перевірці елементарної 

функції Еі. Це дозволить побільшати внесок оцінки того тесту, який за 

якимись причинами (експертом, формою тесту, використанням нових 

технологій тестування й т.п.) визнаний більш важливим. Наприклад, якщо 

значення гнізда (2,1) установити рівним 2, підкресливши підвищену 

важливість результатів тесту Т1 для розрахунків оцінки Э2, то розрахунки 

вагових коефіцієнтів оцінок тестів при перевірці елементарної функції Э2 

буде виглядати так: 

для Е2:2 2 x+3 x=1, x=1/7, α21=4/7=0.57, α23=3/7=0.43, що означає 

перерозподіл внеску вагових коефіцієнтів: 0,57 і 0,43 проти 0,4 і 0,6 з раніше 

розглянутого прикладу. 

Параметр ПЕ може бути використаний для аналізу матриці покриття, 

наприклад, повноти, рівномірності або обґрунтування нерівномірності 

розподілу елементарних функцій і т.д. 

Запропонований підхід дозволить формалізувати процедуру оцінки 

ступені виконання елементарних функцій, і далі, з використанням інтегро- 

диференціального критерію, інших вищих рівнів ієрархічної структури 
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запропонованої діагностичної моделі елемента системи керування. 

Наприклад, оцінка функціонування підсистеми одного виду забезпечення з 

обліком ІДК будується в такий спосіб: 

O(ПC)=α  O(ІФi)+β  O(OФi) + γ  O(TФi) = 

= α  O( )+β  O( )+ 

+ γ  O( ) ,                             (2.5) 

 

де α, β, γ – експертні вагові коефіцієнти відповідних груп функцій; αі, βі, γі – 

експертні вагарні коефіцієнти відповідних елементарних функцій; αіj, βіj, γіj – 

експертні вагові коефіцієнти визначальних диференціальні оцінки тестів 

елементарних функцій (засобів контролю); li, mi, ni – кількість тестів (засобів 

контролю), що брав участь у складанні диференціальної оцінки, i-ї 

елементарної функції; ТІФ, ТОФ, ТТФ – тести інтерфейсних, що обробляють, 

трансформують функцій відповідно. 

При зміні діагностичної моделі об'єкта контролю (додаванні/видаленні 

елементарної функції або об'єднанні/поділі елементарних функцій одного 

рівня або зміні зв'язків між елементами рівневої моделі) відбувається 

повернення на першу ітерацію. У результаті цього перебудовуються таблиці 

покриття, і далі визначаються нові значення вагових коефіцієнтів, надалі при 

необхідності коректуються експертами і т.д. 

Пропоновані розв'язки поставлених приватних завдань реалізовані в 

структурі методичного й інформаційного забезпечення автоматизованих 

систем діагностування. 

 

Аналіз узагальненої структури АІДКО об'єкта контролю. Проблема 

вибору ефективних засобів і методів контролю результатів тестового 

діагностування багатофункціональних розподілених об'єктів є на 

сьогоднішній момент актуальною й невирішеною внаслідок великої 

розмірності, взаємовпливу багатьох факторів і складності формалізованого 

вистави завдання. Вирішення зазначених завдань дозволить розробити й 

впровадити в складі відповідної автоматизованої інформаційної системи 
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формалізований апарат опису методів і засобів контролю якості керованих 

об'єктів і процесів. 

Оцінка результатів тестового діагностування – складне завдання, 

оскільки може зважуватися на протязі декількох етапів діагностування й з 

використанням різних засобів і методів. Тому важливо одержати адекватні 

(валідні) оцінки атомарних об'єктів діагностування (у запропонованій 

діагностичній моделі – елементарних функцій), а потім визначити якісні 

оцінки формованих їм складових видів забезпечення об'єкта діагностування. 

Для формування кількісної оцінки кожного рівня (елементарних функцій, 

груп функцій, підсистем і видів забезпечення в цілому) запропоноване 

використання адитивного інтегро-диференціального критерію оцінки 

(АІДКО), побудованого за результатами тестового діагностування зазначених 

атомарних об'єктів контролю. Лінійний формат АІДКО вимагає аналізу 

впливу кожної диференціальної оцінки (результату реалізації конкретного 

тесту) на інтегральну оцінку (ступінь виконання ЕФ). При цьому виникає 

завдання аналізу шляхів досягнення бажаних (заданих, граничних, граничних 

і т.п.) значень для досягнення необхідної (заданої) ступені виконання ЕФ. У 

роботі [61] запропоновані загальні підходи ( у рамках запропонованого ІДК) 

до кількісної оцінки результатів тестового діагностування стосовно до іншої 

предметної області. У даному розділі вирішуються наступні приватні 

завдання кількісної оцінки результатів тестування й застосування адитивного 

інтегро-диференціального критерію оцінки ступені виконання ЕФ: 

- оцінка впливу диференціальних складових на інтегральну оцінку; 

- визначення шляхів підвищення інтегральної оцінки за рахунок корекції 

диференціальних оцінок після реалізації коригувальних заходів і повторного 

тестування. 

Відповідно до адитивним інтегро-диференціальним критерієм оцінки 

об'єкта контролю ступінь виконання елементарної функції визначається як 

лінійна згортка результатів дешифрації подачі тестів і в загальному виді 

може бути представлена в такий спосіб: 
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O(Еi) =Oi =  O(Tij) =  Oij ,                                                                               (2.6) 

де O(Еi) =Oi  – результат виконання елементарної функції Еi; λij – ваговий 

коефіцієнт результату тесту Тj (показник важливості, який показує внесок 

даного результату в загальну інтегральну оцінку; якщо тест Тj  не бере участь 

у контролі елементарної функції Еi те вагарні коефіцієнт λij = 0); O(Tij) = Оij – 

результат перевірки елементарної функції Эi тестом Тj; Н – кількість тестів, 

що контролюють елементарну функцію Еi. Для вагових коефіцієнтів АІДКО 

ступені виконання однієї ЕФ виконується умова нормування: 

1

1
H

ij

j




      (2.7) 

Приймемо, що інтегральна функція є функцією Н незалежних змінних 

(результатів відповідних незалежних перевірок), тому по кожної змінної 

можна визначити частинну похідну: 

/i ij ijO O         (2.8) 

що відповідає змісту вагового коефіцієнта - характеристика (швидкість) 

зміни інтегральної оцінки при зміні однієї диференціальної оцінки. Можна 

також указати, що вагарні коефіцієнт λij ( з урахуванням уведеного умови 

нормування (2.7)) показує, яку частку займає диференціальна оцінка Оij в 

інтегральній оцінці Оi на даній безлічі тестів {Тj}. 

Після проведення тестування, дешифрації результатів, побудови 

АІДКО й розрахунків інтегральних оцінок ступені виконання ЕФ 

проводиться їхній аналіз на відповідність заданим рівням шкали оцінювання. 

У найпростішому випадку може бути використана дворівнева шкала – ЕФ 

виконується або не виконується. У випадку негативного підсумкового 

результату потрібно його поліпшення за рахунок реалізації коригувальних 

заходів, після чого проводиться повторне тестування. При цьому важливо 

визначити відповідне (наприклад, точки зору кількості перездаваних тестів, 

організаційної або технічної складності перездачі, часових витрат фахівця-

діагноста і т.д.) кількість і вид тестів. Зазначене завдання ставиться до 

складних і слабоформалізованих завдань, розв'язуваним за допомогою 
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повного перебору. Нижче пропонується спосіб скорочення повного перебору, 

що дозволяє знизити обчислювальну складність алгоритму пошуку розв'язку. 

Визначення 2.1. Повне збільшення (зміна) ΔОi є різницю між новим 

результатом виконання елементарної функції Еi, отриманим після реалізації 

всіх коригувальних заходів і повторної здачі тестів (Оi*), і результатом 

виконання елементарної функції Еi, отриманим після первинної реалізації 

всіх тестів (Оi): 

ΔОi = Оi* - Оi,    (2.9) 

причому ΔОi > 0 є поліпшенням, а ΔОi < 0 – погіршенням результату. 

Визначення 2.2. Часткове збільшення (зміна) ΔОij. є різниця між новим 

результатом перевірки виконання елементарної функції Еi, тестом Тj, 

отриманим після реалізації необхідних коригувальних заходів і повторного 

проведення тесту Тj (Оij*) результатом, що й тече, перевірки елементарної 

функції Еi, тестом Тj, отриманим після первинної реалізації й дешифрації 

результату тесту Тj (Оij): 

ΔОij = Оij* - Оij,    (2.10) 

причому ΔОij  > 0 є поліпшенням, а ΔОij  < 0 - погіршенням результату. 

Виразимо повне збільшення (зміна) результату ΔОi (і відповідно 

повний диференціал dОi) через часткові збільшення ΔОij : 

Oi =    Oij =  Oij ,                                                                             (2.11) 

dOi =    dOij =  dOij ,                                                                             (2.12) 

визначивши в такий спосіб залежність зміни інтегральної оцінки від зміни 

кожної складової її диференціальної оцінки. Значення повного збільшення є 

об'єктом аналізу, на підставі якого ухвалюється розв'язок про необхідність 

поліпшення ступені виконання ЕФ, визначаються складові, якість виконання 

яких необхідно підвищити, і далі проводиться вибір відповідних 

коригувальних заходів. Алгоритм скорочення повного перебору ґрунтується 

на виборі кількості й конкретних диференціальних складових, показники 

яких необхідно поліпшити. 
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Для аналізу результату підсумкової оцінки можна сформулювати три 

підходи до розв'язку поставленого часткового завдання, що зменшують 

обчислювальну складність алгоритму повного перебору (з обліком заданих 

(певних, призначених) значень вагових коефіцієнтів і системи обмежень). 

1. Проводяться всі контролюючі заходи, аналіз поточного підсумкового 

результату виконання елементарної функції й, при необхідності, ухвалення 

рішення його корекції. Потім задається бажане значення повного збільшення 

ΔОi і шляхом моделювання (методами добору, перебору або розрахунків) 

визначається, якими ΔОij можна це забезпечити, які коригувальні заходи 

повинні бути проведені і які ресурси для цього повинні бути задіяні, які 

засоби контролю повинні бути використані. 

2. Задаються значення ΔОij (одне або трохи) і шляхом моделювання 

(розрахунків) визначається, як зміни різних диференціальних оцінок вплине 

на результат ΔОi. Якщо вважати, що змінюється тільки один результат, то 

справедливо: 

Oi = αij  Oij при  Oik = 0, k ∈ [1,h],k  j ,                           (2.13) 

Вплив результату ΔОij задається його ваговим коефіцієнтом λij і 

визначає спрямованість перебору – очевидно, чому він більше, тем істотніше 

вплине зміна даної диференціальної оцінки на інтегральну. Це може бути 

враховане при виборі оцінки, яку необхідно скорегувати для максимального 

ефекту в збільшенні підсумкового результату. При цьому враховується 

тільки «математична ефективність», але ж можливі додаткові обмеження - 

наприклад, час виконання коригувальних дій, зайнятість фахівця-діагноста, 

завантаженість вимірювального встаткування для тестування і т.д., які також 

формалізуються або оцінюються експертно. Ці обмеження можуть привести 

до відмови від вибору корекції максимально значимої оцінки й перехід до 

аналізу інших, менш важливих, але простіше коректувальним з 

організаційно-технічної точки зору оцінок. 

3. Вибирається найменш ресурсномісткий вид коригувальних дій 

(потребуючий найменших ресурсних витрат), що відповідають йому засобу 
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контролю, розраховується (прогнозується) зміна ΔОij потім ΔОi і, нарешті, 

результат Оi. Це дозволяє розв'язати проблему, зазначену в п. 2, але може 

вимагати корекції не одного, а декількох менш значимих, з погляду 

важливості (вагових коефіцієнтів), але й менш ресурсномістких, результатів 

перевірки. Причому для фахівця, обладнання, програмного забезпечення й 

т.п. розглядаються різні ресурси. 

При реалізації зазначених підходів необхідно враховувати, що для 

кожної диференціальної оцінки повинне бути задане мінімальне граничне 

значення, нижче якого результат не може бути прийнятий. Це означає 

організаційне введення мультиплікативності в адитивний інтегро-

диференціальний критерій, і при доборі враховується як необхідна умова. 

Складність розв'язку поставленого приватного завдання викликає 

завдання системи обмежень, оскільки враховується досить велика кількість 

слабко-формалізованих параметрів (технічних, кадрових, часових і т.п. 

ресурсів). Зазначені завдання можуть бути вирішені вручну, але для 

повноцінного й ефективного розв'язку необхідно враховувати ці фактори 

(обмеження) експертними виправленнями вагових коефіцієнтів (λij) у складі 

інформаційного забезпечення автоматизованої системи технічного 

діагностування. 

Формалізована оцінка впливу диференціальної складової 

(результату тесту) на інтегральний результат, що характеризує ступінь 

виконання елементарних функцій. Дамо кількісну оцінку впливу одного 

результату тестування Оij . на оцінку ступеня виконання відповідної до 

елементарної функції Оij. Якщо ΔОij= Оij* - Оij є часткове збільшення (зміна) 

результату перевірки тестом Тj. елементарної функції Ei тоді повне 

збільшення (зміна) ΔОi, результату визначення степені виконання 

елементарної функції Еi, при зміні результату перевірки тестом Тj і 

фіксованих значеннях результатів інших тестів (∀l≠j  ΔОij =0) визначається 

так: 

Oi =  -  = αij  Oij = αij  (=  - )  
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 =  + αij  (=  - ) =  + αij  Oij .                                               (2.14) 

Таким чином, можна моделюванням (розрахунками) при заданому 

значенні корекції результату тестування ΔОij. розрахувати нову оцінку Оi*, 

або навпаки, визначити, наскільки потрібно змінити (поліпшити) результат 

ΔОij, щоб змінити (поліпшити) оцінку Оi*, на задану величину. 

Визначимо min і max значення результату Оi*, у припущенні, що від 

повторної перевірки він не погіршиться (ΔО≥0): 

 = Oi + αij  Oij min = Ot ;                                                   (2.15) 
( Oij = 0 , результат не змінився ); 

 = Oi + αij  Oij max = Ot + αij   (1 - ) ;                                (2.16) 
(    = 1 )   . 

Для розв'язку завдань моделювання при прогнозуванні результатів 

застосування інтегро-диференціального критерію можна задавати бажане або 

оцінювати наявну зміна результатів диференціальних складових (у разах - K 

> 0 або у відсотках - K% > 0), а потім розрахувати, як це позначиться на 

інтегральній функції (з обов'язковою перевіркою виконання умов 

нормування в заданому діапазоні). Наприклад, 

K = 1  + K% / 100 =    /   Oij = (   Oij  + Oij) / Oij = 1 + Oij / Oij ,     (2.17) 

Oij =  Oij    (K – 1) =  Oij   K% / 100 .                       (2.18) 

Моделювання й прогнозування найбільш ефективне тільки в рамках 

застосування автоматизованої інформаційної системи. 

Як було показано вище, результат тесту може бути використаний при 

розрахунках АІДКО ступеня виконання ЕФ тільки при перевищенні заданого 

граничного значення θ (умова організаційної мультипликативності). У цьому 

випадку будемо вважати результат тесту позитивним (Oij ≥ θ), а  якщо ні, то - 

негативним (Oij < θ). З обліком АІДКО (1) мінімальне значення інтегрального 

результату Oi min при мінімально припустимих значення диференціальних 

результатів (Oij min = θ; j ϵ [1; H]) визначається так: 

 Oj min =   Oj min =        =         =  .        (2.19) 

Таким чином, припустиме для аналізу значення ступені виконання ЕФ 

Oiϵ[θ;1]. Обмовимо, що зазначене граничне значення 0 може відрізнятися від 

граничного значення ухвалення рішення про ступінь виконання ЕФ η, 
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оскільки вони можуть мати різний фізичний зміст. Наприклад, мінімально 

припустимий позитивний результат тесту θ = 0,25 показує, що більш чверті 

елементарних перевірок повинні бути виконані правильно. У свою чергу, 

розв'язок про те, виконана ЕФ чи ні, може ухвалюватися за граничним 

значенням η = 0,5. З обліком викладеного для корекції інтегрального 

результату вибираються ті ресурси системи керування, які відповідають 

негативним результатам тестів, і серед них виконується спрямований 

перебір. 

Приклад 2.1. Припустимо, що елементарна функція ЕФ1 

контролюється тестами Т1, Т2, Т3 із сукупності тестів, що контролюють 

функції всієї підсистеми конкретного виду забезпечення (внесок (значимість) 

результату кожного тесту може бути задана експертом або визначена за 

методикою, запропонованої вище). Ступінь виконання елементарної функції 

ЕФ1 визначається відповідно до (3.3.6) у такий спосіб: 

O1 =   α11  О11 +  α12  О12 + α13  О13 . 

Нехай вагові коефіцієнти визначені, наприклад, способом, 

запропонованим вище, і рівні: α11 = 0,2 ; α12 = 0,5 ; α13 = 0,3. Тоді ІДК оцінки 

ступеня виконання елементарної функції Е1 представлений у вигляді: 

O1 = 0,2   О11   + 0,5  О12 + 0,3  О13 . 

Задані граничні значення: θ = 0,3 (тест дає позитивний результат, якщо 

результат тесту перевищує 0,3); η = 0,6 (ЕФ уважається виконаної, якщо ІДК 

перевищує 0,6). 

Припустимо, у результаті проведення тестування (наприклад, 

застосування безумовних або умовних алгоритмів діагностування) і 

декомпозиції результатів тестів були отримані й зафіксовані в таблиці 

діагностування наступні результати перевірки, позначені як реакція ЕФ Еi, на 

тест Тj - rij.): О11 = 0,1; О12 = 0,4; О13 = 0,2. Тоді ІДК визначається в такий 

спосіб: 

O1 = 0,2     0,1 + 0,5    0,8 + 0,3   0,2 = 0,48 . 

Оскільки О1 < η (0,48 < 0,6), те робиться вивід про недостатній ступінь 

виконання елементарної функції Е1. Очевидно, що зазначений вивід 
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зроблений через негативні результати тестів Т1 і Т3. Для підвищення оцінки 

до позитивної необхідно проведення коригувальних заходів, і потім - 

повторне застосування одного або декількох контролюючих тестів. 

Для корекції ступеня виконання ЕФ Е1 до мінімального позитивного 

результату потрібно, щоб для нового значення оцінки О1 виконувалася 

умова: О1 = η. Отже, по (2.14) ΔО1 = О1* - О1 = 0,6 - 0,48 = 0,12. Розглянемо, 

як повинні бути зради (скоректовані) результати кожного тесту для заданого 

мінімального значення ΔО1, а потім проаналізуємо можливості застосування 

наведених вище варіантів алгоритмів корекції ступені виконання ЕФ. При 

цьому в рамках викладених у п. 2 загальних підходів до розв'язку завдання 

корекції інтегральної оцінки шляхом зміни диференціальних оцінок можливі 

наступні варіанти організації ( з метою скорочення) перебору: 

а) з тестів з негативними результатами вибирається тест із самим 

більшим ваговим коефіцієнтом, оскільки його результат вносить 

максимальний вклад у загальну оцінку ступеня виконання контрольованого 

ЕФ (у нашому прикладі Т3): 

O1 =  α13      O13 = 0,3   O13 = 0.12   

O13 = 0,12/0,3 = 0,4 ; 

 = O13 + O13    = 0,2 +0,4 = 0,6 ; 

K =    / O13 = 0,6/0,2 = 3; 

K% = (K – 1)  100 = (3 – 1)   100 = 200 % . 

Висновок: для того щоб уважати ЕФ Е1 виконаною, необхідно провести 

коригувальні заходи щодо ресурсів, контрольованим тестом Т3, а потім 

провести повторне тестування з результатом О13* > 0,6 (це означає, що 

ступінь виконання відповідних ресурсів (функцій) потрібно підняти в К = 3 

рази, тобто на K% = 200 % – наприклад, замість 2 позитивних результатів 

елементарних перевірок з 10 після повторного тестування їх повинне бути не 

менш 6). При цьому приймемо, що результати інших тестів зберігаються 

незмінними. 

Примітка. У розглянутому прикладі корекції одного результату 

недостатньо, оскільки результат тесту Т1 теж негативний (О11 = 0,1 < θ = 0,3). 
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Виходить, його теж потрібно поліпшувати, скорегувавши відповідні ресурси. 

У цьому випадку можна підібрати (вручну або з використанням 

автоматизованої системи) такі значення ΔО11 і ΔО13, що в результаті будуть 

виконуватися наступні умови: О11* ≥ 0, О13* ≥ 0, О1* > η (ΔО1 > 0,12); 

б) з тестів з негативними результатами вибирається найнижча 

оцінка, коректуються відповідні ресурси й повторно реалізується тільки 

даний тест (у нашому прикладі Т1): 

 
 

 
 

Висновок: для того щоб уважати ЕФ Е1 виконаної, необхідно провести 

коригувальні заходи щодо ресурсів, контрольованим тестом Т1, а потім 

провести повторне тестування з результатом О11*> 0,7 це означає, що ступінь 

виконання відповідних ресурсів потрібно побільшати в K = 7 раз, тобто на 

K% = 600 %). При цьому приймемо, що результати інших тестів зберігаються 

незмінними ( з урахуванням примітки до варіанта а); 

в) для повторної реалізації вибирається тест, що відповідає 

найменш ресурсномістким коригувальним заходам (наприклад, з погляду 

кількості повторно реалізованих тестів, часу для тестування, ресурсів 

вимірювального обладнання, організації тестування й т.п.), здійснюється 

підготовка й повторна реалізація тестів; 

г) у випадку якщо відповідно до (2.15) і (2.16) корекції відповідного 

одного тесту недостатньо, те вибираються два тести (і контрольовані ними 

ресурси системи керування), три і т.д. з міркувань, наведеним у п.п. а, б, в. 

Також тут необхідно враховувати міркування, пов'язані з обмеженими 

можливостями ресурсів системи керування. Наприклад, для підвищення 

інтегральної оцінки до граничного значення η обраний для корекції по 

варіантах а, б або в результат тесту потрібно підвищити до 1, що означає 100 

% виконання повного тесту, що перевіряє. Якщо це – важковиконане 

завдання, то в цьому випадку реальним виходом є варіант корекції 
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результатів декількох (починаючи із двох) тестів і додаткові коригувальні 

заходи відповідних їм ресурсів системи керування. 

У завершенні слід зазначити, що розв'язок поставленого завдання тем 

складніше, чим більше вводиться додаткових ресурсних обмежень (часових, 

матеріально-технічних, кадрових, організаційних і т.п.). Також необхідно, 

щоб усі результати перевірки ступені виконання кожного ЕФ на всіх тестах 

були не нижче заданого мінімального (граничного) рівня. Пропоновані 

співвідношення, методи й алгоритми дозволяють формалізувати процедуру 

коректної оцінки результатів тестового діагностування ступені виконання ЕФ 

і є необхідним компонентом при розробці методичного, інформаційного й 

алгоритмічного забезпечення автоматизованої інформаційної системи. 

Ієрархічна процедура визначення кількісної оцінки стану 

елементів і пристроїв системи управління комп’ютерними мережами. 

Для оцінки ступеня виконання елементарних функцій пропонується 

використовувати інтегрально-диференціальний критерій. Побудуємо АІДКО 

кожного рівня запропонованої ієрархічної структури функціональної 

діагностичної моделі. Приймемо, що всі оцінки є нормалізованими 

величинами в діапазоні [0; 1]. Також для інтегральних оцінок усіх рівнів 

вкажемо, що для вагових коефіцієнтів диференціальних складових (оцінок) 

виконується умова нормування - їх сума рівна 1. 

Оцінка технічного стану елемента системи керування О(ЕСУ): 

 

 (2.20) 

де О(ФЗ) – оцінка функціонування функціонального забезпечення; О(ІЗ) - 

оцінка функціонування інформаційного забезпечення; О(ПЗ) – оцінка 

функціонування програмного забезпечення; О(КЗ) – оцінка функціонування 

комунікаційного забезпечення; О(ТЗ) – оцінка функціонування технічного 

забезпечення; αФЗ, αІЗ, αПЗ, αКЗ, αпз – вагові коефіцієнти (показники 

важливості критерію) відповідного виду забезпечення. 
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Оцінка функціонування функціонального забезпечення елемента 

системи керування О(ФЗ): 

 (2.21) 

де О(УН) – оцінка функціонування функціональної підсистеми керування 

несправностями; О(КК) – оцінка функціонування функціональної підсистеми 

керування конфігурацією; О(УУ) – оцінка функціонування функціональної 

підсистеми керування обліком; О(УП) – оцінка функціонування 

функціональної підсистеми керування продуктивністю; О(ФО) – оцінка 

функціонування функціональної підсистеми керування безпекою; βУН, βУК, 

βУУ, βУП, βУБ – вагові коефіцієнти (показники важливості критерію) 

відповідної функціональної підсистеми. 

Оцінка функціонування інформаційного забезпечення елемента 

системи керування О(ІЗ): 

,           (2.22) 

де О(УБД) – оцінка функціонування інформаційної підсистеми керування 

базами даних; О(ВВ) – оцінка функціонування інформаційної підсистеми 

введення/виводу документації; О(В) – оцінка функціонування інформаційної 

підсистеми взаємодії з оператором; βУБД, βВВ, βВО – вагові коефіцієнти 

(показники важливості критерію) відповідної інформаційної підсистеми. 

Оцінка функціонування програмного забезпечення елемента системи 

керування О(ПЗ): 

,     (2.23) 

де О(СП) – оцінка функціонування програмної підсистеми системних 

програм; О(ПП) – оцінка функціонування програмної підсистеми прикладних 

програм; βСП, βПП – вагові коефіцієнти (показники важливості критерію) 

відповідної програмної підсистеми. 

Оцінка функціонування комунікаційного забезпечення елемента 

системи керування О( КЗ): 

,   (2.24) 

де О(ІУ) – оцінка функціонування комунікаційної підсистеми інтерфейсів 

керування; О(ТП) – оцінка функціонування комунікаційної підсистеми 
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транспортних протоколів; βІУ, βТП – вагові коефіцієнти (показники 

важливості критерію) відповідної комунікаційної підсистеми. 

Оцінка функціонування технічного забезпечення елемента системи 

керування О(ТЗ): 

,   (2.25) 

де О(ЦУ) – оцінка функціонування технічної підсистеми центральних 

пристроїв; О(ПУ) – оцінка функціонування технічної підсистеми 

периферійних пристроїв; О(В) – оцінка функціонування технічної підсистеми 

комунікаційних пристроїв; βЦУ, βПУ, βКУ – вагові коефіцієнти (показники 

важливості критерію) відповідної технічної підсистеми. 

Оцінки функціонування підсистеми виду забезпечення О(ПС) 

складаються з оцінок ступенів виконання груп функцій трьох видів: 

інтерфейсних, що обробляють, що й трансформують. Це можна записати в 

загальному виді в такий спосіб: 

,   (2.26)  

де О(ПС) – оцінка функціонування конкретної (Ф, І, П, К, Т) підсистеми; 

О(ІФ.ПС) – оцінка ступеня виконання групи інтерфейсних функцій 

конкретної підсистеми; О(ОФ.ПС) – оцінка ступеня виконання групи 

обробних функцій конкретної підсистеми; О(ТФ.ПС) – оцінка ступеня 

виконання групи функцій, що трансформують, конкретної підсистеми; γІФ.ПС, 

γІФ.ПС, γТФ.ПС – вагові коефіцієнти (показники важливості критерію) 

відповідної групи функцій конкретної підсистеми. 

Вираження виду (2.26) будуються стільки раз, скільки виділене 

підсистем відповідних видів забезпечення в запропонованій діагностичній 

моделі об'єкта контролю – елемента системи керування. 

Оцінка ступеня виконання групи функцій підсистеми виду 

забезпечення О(ГФ.ПС) складається з оцінок ступеня виконання складових її 

елементарних функцій: 

,   (2.27) 
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де О(ГФ.ПС) - оцінка ступеня виконання конкретної групи функцій ГФ даної 

(Ф, І, П, К, Т) підсистеми;  – оцінка ступеня виконання 

елементарної функції ЕФi – із групи функцій ГФ конкретної підсистеми ПС; 

mГФ.ПС – кількість елементарних функцій у групі функцій ГФ конкретної 

підсистеми ПС;  – вагові коефіцієнти (показники важливості критерію) 

елементарної функції  із групи функцій ГФ конкретної підсистеми ПС. 

Вирази виду (2.27) будуються стільки раз, скільки виділено груп 

функцій у кожній підсистемі відповідних видів забезпечення в 

запропонованій діагностичній моделі об'єкта контролю - елемента системи 

керування. 

Оцінка ступеня виконання елементарної функції підсистеми виду 

забезпечення О(EФГФ.ПС) складається з оцінок реалізованих діагностичних 

тестів, що брав участь у контролі даної елементарної функції: 

,   (2.28) 

де О(ГФ.ПС) - оцінка ступеня виконання елементарної функції ЕФi- у складі 

ПС конкретної групи функцій ГФ даної (Ф, І, П, К, Т) підсистеми; О(Тj 
ПС) –

оцінка за реалізацію діагностичного тесту Тj 
ПС, перевіряючого елементарну 

функцію EФГФ.ПС із групи тестів, що контролюють конкретну підсистему ПС; 

nПС – кількість тестів у групі, що контролює конкретну підсистему ПС; εПС - 

вагові коефіцієнти (показники важливості критерію) діагностичного тесту Тj 

із групи тестів, що контролюють конкретну підсистему ПС. Якщо 

діагностичний тест ТПС не контролює елементарну функцію ЕФГФ.ПС, те його 

значення й відповідний ваговий коефіцієнт при ньому ухвалюються рівними 

нулю. 

Вирази виду (2.28) будуються стільки раз, скільки виділене 

елементарних функцій у кожній підсистемі відповідних видів забезпечення в 

запропонованій діагностичній моделі об'єкта контролю - елемента системи 

керування. Вагові коефіцієнти підбираються по значимості (важливості) 

відповідного засобу контролю з дотриманням умови нормування, при цьому 

може бути використана запропонована нижче методика їх визначення. 
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Помітимо, що диференціальні оцінки, і-го рівня, що входять у 

структуру інтегральної оцінки, і-го рівня ієрархії, є, у свою чергу, 

інтегральними оцінками для наступного (і+1)-го рівня. 

Запропонована ієрархічна процедура визначення оцінок кожного рівня 

діагностичної моделі елемента системи управління зручна для її застосування 

на практиці. При цьому виникає завдання оцінки вірогідності при ухваленні 

рішення. Лінійний формат критерію може привести до явищ помилкового 

ухвалення рішення типу «неправильне бракування» або «пропуск дефекту» ( 

у математичній статистиці - помилки 1 і 2 роду). Тому в наступному розділі 

проводиться аналіз ризиків помилкового ухвалення рішення, щоб 

запропонований критерій оцінювання міг ефективно й обґрунтовано 

застосовуватися при розв'язку завдань кількісної оцінки стану елементів 

розподілених інформаційно-комп’ютерних систем. 

 

2.4 Методика розрахунків узагальнених показників елементів 

комп’ютерних мереж 

Розроблені діагностичні моделі, алгоритми тестового діагностування, 

методи дешифрації й ухвалення рішення, способи кількісної оцінки 

результатів контролю дозволяють підвищити експлуатаційно-технічні 

показники надійності елементів систем керування, зокрема: 

- для розв'язку різних завдань діагностування (контроль технічного стану 

й контроль функціонування [90]) розроблені різні діагностичні моделі, 

адекватність яких дозволяє підвищити ефективність діагностування за 

рахунок активного застосування засобів діагностування з урахуванням 

відповідних моделей дефектів; 

- для перевірки правильності функціонування запропоновані алгоритми 

умовного й безумовного пошуку дефектів заданого класу, які дозволяють 

зменшити середній час діагностування й кількість реалізованих тестів; 

- запропоновані способи комбінованого (взаємодоповнюючого) 

застосування апарата й методів двійкової й багатозначної ( у тому числі 
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нечіткої) логіки дали можливість підвищити ймовірність точного ухвалення 

рішення за результатами контролю; 

- для оцінки правильності функціонування елементів систем керування в 

рамках запропонованої ієрархічної діагностичної моделі (види забезпечення, 

підсистеми видів забезпечення, групи функцій, елементарні функції) 

розроблена методика кількісної оцінки правильності функціонування на 

основі адитивного інтегро-диференціального критерію оцінювання, 

запропонована оригінальна методика визначення показників важливості 

критеріїв. Вона може бути використана на різних стадіях життєдіяльності 

системи керування ( при проектуванні, для аналізу поточної ситуації, після 

внесення змін, для прогнозування, для перевірки на відповідність вимогам, 

для вибору варіанта реалізації й т.п.). 

Для оцінки впливу показників системи діагностування на узагальнені 

експлуатаційно-технічні показники системи керування і її елементів 

пропонується наступна методика розрахунків, заснована на використанні 

«класичного» підходу теорії надійності [38, 63, 104] з урахуванням 

особливостей (визначення станів і переходів між ними) обраного класу 

об'єктів. 

1. Визначаються й описуються n станів об'єкта діагностування Si 

(елемента, підсистеми, системи керування). 

2. Будується діагностична модель (наприклад, у вигляді 

Марківського ланцюга), задаються характеристики переходів qij. 

3. Будується система диференціальних рівнянь для визначення 

фінальних імовірностей знаходження об'єкта в кожному зі станів 

Р)(1): 

.   (2.29) 

4. Ухвалюється гіпотеза, що Марківський процес є стаціонарним, 

тому фінальні ймовірності вважаються постійними. З 

урахуванням цього будується система алгебраїчних рівнянь, яка 

вирішується відносно Р. 
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5. Визначаються узагальнені показники надійності, такі, коефіцієнт 

готовності Кг, коефіцієнт технічного використання Кти, 

коефіцієнт простою Кп і ін. 

Проілюструємо пропоновану методику на прикладі елемента 

розподіленої інформаційно-комп’ютерної системи.  

Виділимо й опишемо наступні стани об'єкта діагностування: 

- об'єкт перебуває в робочому режимі; 

- об'єкт перебуває в передбаченому регламентом режимі 

діагностування; 

- об'єкт несправний (непрацездатний, неправильно функціонує) і 

перебуває в робочому режимі; 

- об'єкт перебуває в режимі відновлення (пошук несправностей, 

ремонт, заміна, перевірка якості проведених робіт і т.п.). 

Для побудови графа переходів Марківского процесу (рис. 2.2) уведемо 

позначення станів Si і характеристики переходів qij: 

Sl - Р; S2 - Д; S3 - Н; S4 - В; 

λ – переходи в несправний стан (зі справного стану S1 q13 = λi; зі стану 

діагностування S2 q23 = λд); 

μ – переходи в робочий стан (зі стану діагностування S2 = μд; зі стану 

відновлення S4 q41 = μв); 

γ – переходи в стан діагностування або відновлення (з робочого стану 

S1 q12 = γр; з несправного стану S3 q34 = γн). 
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Рисунок 2.2 - Граф переходів  

3, 4. Будуємо систему рівнянь із урахуванням стаціонарності процесу: 

 

 
Результат розв'язку системи рівнянь: 

 

 

 

 
 

Звідси визначається вираз для ймовірності Рр, а через неї – і для всіх 

інших: 

 
(  

 

 
Інтенсивності переходів визначаються як зворотні величини до 

усереднених часових характеристик процесу: 

λр = 1/ Те, де Те  – наробіток на відмову об'єкта в робочому режимі; 

λд = 1/Тп, де Тп – час перевірки об'єкта й виявлення дефектів у режимі 

діагностування; 

μд = 1/Тр, де Тр – час переходу об'єкта в робочий режим з режиму 

діагностування; 

μв = 1/Тв, де Тв – час відновлення об'єкта; 

γр = 1/Тд, де Тд – період проведення регламентних робіт з об'єктом; 

γн = 1/Тн, де Тн – час переходу об'єкта в режим відновлення з режиму 

несправного стану. 
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Для спрощення розрахунків частину однотипних інтенсивностей можна 

прирівняти. 

5. Визначимо узагальнені показники надійності: 

 
 

 
З урахуванням отриманих співвідношень можна на різних етапах 

(проектування, експлуатація, прогнозування, порівняльний аналіз і т.п.) 

оцінити вплив одного або декількох показників системи діагностування на 

основні узагальнені експлуатаційно-технічні показники системи керування.  

Основним показником безвідмовності є наробіток на відмову - для 

елемента ця характеристика задається виробником і вказується в паспорті 

(технічних умовах). Для всієї системи показники безвідмовності 

визначаються на основі аналізу її структури (розрахунки за еквівалентною 

схемою [63] заміщення або графові Марковського ланцюга [104]). Підвищити 

їхні значення можна шляхом вибору більш надійного обладнання або 

введенням резервування в топологію. 

Показники відновлення визначаються середнім часом відновлення 

об'єкта, який визначається декількома факторами (пошуку й визначення 

характеру несправності, можливість ремонту або заміни, доступ, перевірка 

якості після відбудовних робіт і т.п.). Для якісного виконання зазначених 

процедур перевірки справності (працездатності) необхідно побудувати 

адекватну діагностичну модель . Виділимо основні етапи процесу 

відновлення після несправності: 

1. Підготовка й реалізація тестів пошуку (тестове діагностування). 

2. Організація додаткових вимірів. 

3. Аналіз результатів діагностування ( лог-файлів, звітів, 

статистики). 

4. Ухвалення рішення (визначення місця й характеру несправності). 

5. Виконання коригувальних дій (доступ, ремонт, заміна, 

реконфігурація, перевірка якості відновлення). 
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Також вплив на експлуатаційно-технічні показники виявляють 

можливості системи по діагностуванню (профілактичному обслуговуванню), 

протягом якого можуть бути оперативно виявлені несправності, які поки, що 

не приводили до відмови, наприклад, за рахунок поглибленого тестування 

або прогнозування. Середній час, ефективність і точність діагностування 

також є значимими параметрами для підвищення надійності систем 

керування. Як правило, зазначені завдання вирішуються під час проведення 

регламентних робіт з перевірки правильності функціонування, для чого 

повинна бути побудована й реалізована у відповідних видах забезпечення 

системи керування й моніторингу адекватна діагностична модель. Виділимо 

основні етапи процесу діагностування: 

1. Підготовка й реалізація тестів перевірки правильності 

функціонування (тестування). 

2. Збір і проміжне зберігання результатів тестування. 

3. Обробка, дешифрація й кількісна оцінка результатів тестування. 

4. Ухвалення рішення про показники функціонування елементів і 

всієї системи керування.  

Засоби й інструменти, які необхідні для проведення процедур 

діагностування: фахівець-діагност, система керування й моніторингу, 

система діагностування, вимірювальна техніка, експертна система (при 

можливості зазначені функції можуть бути сполучені апаратно або 

програмно). 

Наведено приклад розрахунків і оцінки впливу показників 

діагностування на узагальнені експлуатаційно-технічні показники елементів 

системи керування: Кг = f(Тв)|n= const (рис. 2.3, а); Кг = f(Тв)|То= const (рис. 2.3,б); 

Кг = f(Тв)|тn= const (рис. 2.3, в). 
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Рисунок 2.3 - Оцінка впливу середнього 

часу відновлення на значення Кг 

 

Із аналізу рисунка 2.3 можна зробити висновок, що вплив показників 

діагностування для різних параметрів має різний характер: при збільшенні 

кількості мережних елементів n (рис. 2.3,а) і погіршенні напрацювання на 

відмову Те (рис. 2.3,б) воно підсилюється (збільшується похідна - кут нахилу 

прямої), а для середнього часу пошуку несправності Тн - залишається 

незмінним (рис. 2.3,в). 

Запропонована методика кількісної оцінки показників надійності й 

інструментарій моделювання дозволяє проводити синтез і аналіз 

розподілених інформаційно-комп’ютерних систем, варіюючи показники 

надійності елементів і структури з метою досягнення заданих (необхідних) 

значень експлуатаційно-технічних показників. 

 

Висновки до розділу 2 

 У даному розділі наведені результати побудови й практичного 

застосування методів аналізу й кількісної оцінки результатів діагностування 

елементів і пристроїв розподілених інформаційно-комп’ютерних систем. 

Виконана класифікація способів визначення інтегральних оцінок 

результатів тестового діагностування, а також аналіз і обґрунтування вибору 

критерію формування інтегральної оцінки стану елементів розподілених 

інформаційно-комп’ютерних систем - адитивного інтегро-диференціального 

критерію оцінювання, який дає необхідні показники точності й адекватності 

в рамках розв'язуваних завдань діагностування, з урахуванням обмежень і 

особливостей його використання. 
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Розроблена методика розрахунків вагових коефіцієнтів АІДКО, яка 

припускає облік важливості (значимості) і властивостей засобів контролю 

(діагностичних тестів), що дозволило автоматизувати процедуру побудови 

АІДКО по заданій таблиці діагностування, а також виключити суб'єктивне 

(ручне) завдання значень вагових коефіцієнтів. 

Розроблена методика аналізу узагальненої структури обраного 

адитивного лінійного критерію оцінювання стану об'єкта контролю, 

запропонований спосіб формалізованої оцінки впливу диференціальних 

складових (результатів тестів) на інтегральний показник, що характеризує 

технічний стан об'єкта контролю, створена методика формування 

коригувальних дій при необхідності зміни (поліпшення) результатів 

діагностування й контролю. 

Побудована ієрархічна процедура визначення кількісної оцінки стану 

елементів розподілених інформаційно-комп’ютерних систем, що враховує 

особливості діагностичної моделі для розв'язку завдань перевірки 

правильності функціонування. Показані особливості її використання для 

оцінки результатів діагностування, а також можливість її застосування для 

інших часткових завдань (наприклад, порівняльного аналізу й вибору 

елементів розподілених інформаційно-комп’ютерних систем для реалізації 

проекту системи керування із заданими технічними характеристиками). 

Запропонована методика розрахунків основних експлуатаційно-

технічних показників елементів розподілених інформаційно-комп’ютерних 

систем, особливістю якої є встановлення й оцінка впливу процедур і 

характеристик діагностування на значення основних показників 

розподілених інформаційно-комп’ютерних систем, дані рекомендації із 

практичного застосування. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ 

АЛГОРИТМІВ ТЕСТОВОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 

3.1 Застосування апарату технічної діагностики при вирішенні 

завдань реалізації та оцінки результатів діагностування 

 

В даному розділі вирішуються завдання використання апарату та 

методів технічної діагностики для визначення технічного стану елементів та 

пристроїв системи управління комп’ютерними мережами. Далі наведемо 

деякі терміни, які будуть застосовуватися для подання пропонованих рішень. 

Дефект елемента, пристрою або системи - це невиконання вимоги, за 

якою він повинен використовуватися. Досліджуючи об'єкти діагностики, 

формується клас (перелік, список) можливих дефектів, а згодом визначається 

їх присутність або відсутність в елементах, пристроях та з'єднаннях між 

ними. Діагностичні тести будуються в припущенні, що клас дефектів 

відомий (описаний), тому правильна реакція на тести забезпечує відсутність 

несправностей тільки з певного переліку (класу) . 

Сформулюємо основні проблеми технічної діагностики: 

- перевірка (контроль технічного стану (справності), контроль 

функціонування (працездатності)) елементів та пристроїв, в процесі якої 

повинні бути виявлені дефекти із заданого переліку (класу) у компонентів та 

міжз’єднань  (гілок);         
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- пошук (локалізація) дефектів, завданням якого є виявлення 

справних елементів та зв'язків в несправному пристрої (встановлення місця 

та виду несправностей).         

Для вирішення першого завдання використовуються перевіряючі тести 

(тести виявлення факту присутності або відсутності несправностей довільної 

кратності), а другий - тести пошуку несправностей з довільною кратністю. 

У даній роботі запропонована та використовується функціональна 

діагностична модель, в якій об'єктом діагностування є елементарна функція, 

а моделлю дефектів - її невиконання (або часткове виконання). 

Перевіряючі тести реалізуються для кожної гілки пристрою та в 

сукупності являють собою повний перевіряючий тест (ППТ), який гарантує 

виявлення несправності (невиконання ЕФ) при довільному поєднанні 

дефектів у інших ЕФ. 

При пошуку дефектів вирішуються, як правило, два завдання - це 

побудова тестів та визначення порядку їх використання при реалізації 

діагностичного експерименту (розробка процедури пошуку дефектів та 

дешифрування результатів тестування). Тести пошуку дефектів дають 

можливість визначити несправний компонент (або зв'язок між ними) із 

заданою глибиною локалізації, а також визначити види та характеристики 

дефекту. Процедури та тести пошуку мають значну складність та 

розмірність, що перевищує перевіряючі тести, але дають можливість 

визначити тип, місце та причини несправності. 

Пошук дефектів реалізується шляхом застосування процедур тестового 

діагностування, які в технічній діагностиці реалізуються в двох форматах - 

безумовні та умовні. 

При безумовних алгоритмах пошуку тести подаються в незалежному 

порядку (тому так та названо алгоритм). На об'єкт контролю подається певна 

множина тестів пошуку, визначаються результати діагностування, 

виконується їх дешифрування, аналіз та прийняття рішення про технічний 

стан об'єкта. У безумовних алгоритмах пошуку процедура тестування 
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простіша, число кроків фіксоване, при цьому дешифрування результатів 

може представляти складний процес аналізу через неоднозначність в 

інтерпретації результатів, надмірності тестів, великого часу діагностування 

та т.п. 

В умовних алгоритмах пошуку тести на об'єкт контролю подаються 

послідовно, та тести поточного етапу залежать від результатів 

діагностування, отриманих на попередньому етапі. Умовні алгоритми 

пошуку дають можливість більш гнучкої процедури перевірки, забезпечують 

необхідну глибину локалізації несправностей в середньому за менший час у 

порівнянні з безумовними алгоритмами пошуку (число кроків діагностування 

в середньому менше, ніж при безумовній процедурі). Однак це вимагає 

більшого обсягу обчислень при аналізі результатів попереднього етапу для 

формування тестів поточного етапу перевірки. 

Завдання технічної діагностики часто розглядаються як пряма та 

зворотна задачі діагнозу. При розв’язанні прямої задачі діагнозу визначається 

реакція елемента, пристрою або системи на подані тести, проводиться 

дешифрування результатів перевірки та порівняння їх з попередньо 

розрахованими реакціями справного пристрою. Для цього активно 

використовується моделювання роботи пристрою з перерахованими 

дефектами при подачі тестових наборів. При розв’язанні зворотної задачі 

діагнозу визначається сукупність тестів, що визначають вказане число та 

перелік (різновиди) дефектів та їх поєднань. 

Для технічної діагностики характерно застосування для формального 

опису (моделей) об'єкта діагностування сукупності таблиць функцій 

несправностей (ТФН), в яких фіксуються реакції об'єкта на задану 

сукупність тестових наборів при відсутності та присутності модельованих 

несправностей. Проблема їх побудови та аналізу в рамках константних 

моделей дефектів електронних пристроїв вирішувалася, зокрема, в роботах  

Гольдмана Р.С. та Чіпуліса В.П.. Запропоновані в зазначених роботах 

підходи орієнтовані на структурну модель цифрового пристрою (як правило, 
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малої розмірності) та константну модель дефектів, що обмежує її 

застосування для складних багатофункціональних елементів системи 

управління комп’ютерними мережами. Пропонований в роботі підхід до 

функціонального діагностування елементів, які характеризуються 

величезною розмірністю та складністю моделей дефектів, відрізняється 

переходом на функціональну модель об'єкта діагностування, функціональну 

модель дефектів, функціональні тести. Це дозволило скоротити розмірності 

задачі дешифрування та діагностики великорозмірних об'єктів 

діагностування. 

Порядок заповнення ТФН обумовлюється властивостями об'єктів, що 

не залежить від черговості виконуваних перевірок (для безумовного 

алгоритму пошуку) та заповнюється поетапно при умовних алгоритмах 

пошуку перед прийняттям рішення про черговий етап. Рядками ТФН 

виступають елементарні перевірки (тести), а стовпцями ТФН - значення 

справного та несправних станів об'єкта (реакція об'єкта діагнозу на тести, які 

фіксуються на спостережуваних виходах). У комірку ТФН заноситься реакція 

об'єкта, який знаходиться в певному технічному стані, на відповідний 

тест. Очевидно, що при великій кількості об'єктів та складній моделі 

несправностей застосування ТФН важко, оскільки її розмірність стає занадто 

великою для обчислень (розмірність ТФН може бути скорочена, наприклад, 

шляхом збільшення кількості спостережуваних виходів при 

контролепридатному проектуванні). Однак модель ТФН показова та зручна 

для формування принципів та алгоритмів діагностування. 

Таблиця функцій несправності використовується при синтезі та 

оптимізації безлічі перевіряючих тестів, для дешифрування результатів 

тестового діагностування та при прийнятті рішення про справність об'єкта в 

цілому (завдання виявлення) або його елементів (завдання 

пошуку). Особливістю застосування ТФН в даній роботі є те, що вона 

заповнюється результатами діагностування, які надалі використовуються для 

формування оцінки технічного стану всіх контрольованих об'єктів. 
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Розглянемо застосування ряду основних понять та методів технічної 

діагностики для вирішення завдань контролю ступеня виконання 

елементарних функцій, а також пошуку елементарних функцій з недостатнім 

ступенем виконання.  

 У розглянутій предметній області об'єктом контролю є елементарна 

функція, а також визначаються на підставі їх оцінок ступеня виконання груп 

функцій, підсистем та видів забезпечення. 

Будемо розуміти під «дефектом» недостатній ступінь виконання 

(нижче заданого порогового значення) функціональності об'єкта, що 

перевіряється. Сформулюємо основні завдання діагностики стосовно 

контролю ЕФ: 

1. Побудова запропонованої діагностичної моделі, в якій для кожної 

ЕФ заданий ступінь виконання. 

2. Синтез перевіряючих або локалізуючих тестів. 

3. Визначення процедур та алгоритмів діагностування. 

4. Реалізація діагностичного експерименту (тестування). 

5. Фіксація результатів перевірки або пошуку в форматі ТФН (або їх 

аналогів). 

6. Дешифрування результатів діагностування. 

7. Визначення ступеня виконання ЕФ за допомогою їх порівняння з 

фіксованими граничними значеннями. 

8. Локалізація (з необхідною глибиною та точністю) ЕФ з недостатнім 

ступенем виконання. 

9. Формування переліку коригуючих заходів (при необхідності). 

При вирішенні завдань діагностики ЕФ перевіряючі тести (тести 

контролю ступеня виконання ЕФ) пропонується застосовувати при «грубій» 

оцінці, наприклад, на рівні «виконується / не виконується», без додаткової 

деталізації невиконаних ЕФ. Тести пошуку ефективні для локалізації 

невиконаних ЕФ з необхідною (необхідної, заданої) глибиною (точністю), та 

можуть застосовуватися фахівцем-діагностом при поглибленої перевірки 
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ступеню виконання ЕФ. Також тести пошуку дають деталізовану інформацію 

для побудови та реалізації коригувальних заходів та необхідних для них 

ресурсів. 

У процесі виконання завдання з'ясувати рівень виконання ЕФ та 

локалізації невиконаних ЕФ застосовуються алгоритми виявлення та 

безумовного або умовного пошуку «дефектних» ЕФ. Тестування 

пропонується проводити в два етапи: 

Застосування перевіряючих тестів з інтегральним оцінюванням ступеня 

виконання всіх контрольованих ЕФ. 

Застосування діагностичних тестів для пошуку невиконаних ЕФ, а 

також деталізації ступеня виконання для кожної ЕФ (з двійковою або 

недвійковою шкалами оцінювання), формування індивідуальних 

рекомендацій та т.і. з використанням безумовного алгоритму пошуку, в яких 

реалізація тесту не залежить від результатів попередніх тестів, або умовного 

алгоритму пошуку. 

При вирішенні завдань контролю ступеня виконання ЕФ сукупність 

тестів (виявлення та пошуку), як правило, задається при формуванні 

ієрархічної діагностичної моделі контрольованого елемента системи 

управління. В рамках застосування деяких положень та методів технічної 

діагностики далі вирішуються завдання по розробці безумовних та умовних 

процедур пошуку ЕФ з недостатнім ступенем виконання, а також спільного 

проектування ієрархічної структури виду забезпечення елемента системи 

управління комп’ютерними мережами, що пов'язана з формуванням 

діагностичних тестів. 

Для вирішення завдань забезпечення заданих високих експлуатаційно-

технічних характеристик елементів та пристроїв системи управління 

комп’ютерними мережами необхідно розробити методологічну основу 

контролю, дешифрування та оцінки результатів тестового діагностування, 

використовуючи системний підхід, з залученням ефективного та адекватного 

математичного та алгоритмічного апарату. Нижче буде запропоновано 
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використання положень апарату, методів та процедур технічної діагностики, 

з їх адаптацією до розглянутої предметної області - алгоритмам контролю та 

оцінювання ступеня виконання ЕФ та формованих ними рівнів 

запропонованої діагностичної моделі елементів та пристроїв системи 

управління комп’ютерними мережами. 

 

3.2 Аналіз методів тестового діагностування 

Класифікація, огляд та аналіз методів тестового діагностування. 

Метою даного розділу є огляд методів тестування об'єкта діагностування 

(ОД). Обмежимо область розгляду рамками структурно аналітичної моделі 

формального завдання ОД, при якій він задається та системою дужкових 

функцій, та функціональною схемою. Даний спосіб підходить для 

розв’язання питань діагностики як такого що найбільш повно описує ОД та 

зручний для оптимізації синтезу тестів. 

Так само необхідно вибрати клас дефектів, в рамках якого будуть 

проводитися подальші дослідження. Далі в роботі буде використовуватися 

логічна модель дефектів. Вона передбачає розгляд лише того переліку 

несправностей, які призводять до порушення функціонування ОД у вигляді 

спотворення робочих функцій. Як показали проведені дослідження, така 

модель дефектів є в допустимій ступені адекватною для більшості 

несправностей ОД. 

Перед тим, як провести класифікацію методів побудови тестів ОД, 

розглянемо два основні завдання, які вирішуються в рамках технічної 

діагностики ОД. Це завдання виявлення (контролю працездатності або 

справності пристроїв) та пошуку дефектів. 

Методи виявлення дефектів полягають в обчисленні та подачі на входи 

діагностується ОД певної сукупності тестових наборів перевірки справності 

окремого компонента ОД або зв'язку між двома компонентами (це 

характерно для структурної моделі опису об'єкта діагностування). 
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Методи пошуку дефектів полягають у визначенні множини справних 

компонентів та зв'язків в несправній системі (наприклад, все ЕФ з достатнім 

ступенем виконання при двійковій шкалі оцінювання). На першому етапі 

будуються тестові набори, на другому етапі проводиться аналіз результатів 

експерименту та на підставі певних алгоритмів виявляється множина 

справних компонентів та зв'язків. Завдання пошуку дефектів є більш 

трудомістким та менш дослідженим. У більшості діагностичних 

дослідженнях ОД зупиняють свій вибір на методах виявлення несправностей 

(перевірки справності ОД). У даній дисертаційній роботі вказаний метод 

узятий за основу. 

Визначившись з завданнями діагностики ОД, проведемо класифікацію 

методів побудови тестів ОД. Класифікацію методів побудови тестів ОД, 

представлено логічною моделлю дефектів (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 - Методи побудови тестів об'єктів діагностування 

 

Статичним називається тест, який виявляє несправність перевіркою 

компонента порівнянням виходу ОД зі значенням функції справного ОД на 

даному тестовому наборі. 

 Варіаційним називається тест, який виявляє несправність перевіряється 

компоненти порівнянням зміни значення (перепаду) виходу ОД зі зміною 

значення (перепадом) функції справного ОД на даному тестовому наборі. 
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Для розглянутої предметної області можна інтерпретувати та 

доповнити наведені визначення наступним чином. Статичним будемо 

вважати тест, який контролює наявність в об'єкті діагностування певного 

параметра (властивості, характеристики) або його значення. Наприклад, 

тестовою командою Get в елемента системи управління комп’ютерними 

мережами зчитуються та аналізуються значення змінних системної 

інформації SystemInfo в рамках протоколу управління SNMP. Такі тести 

більше підходять для оцінки ступеня виконання ЕФ інтерфейсної 

групи. Варіаційний тест контролює правильність зміни (в тому числі 

характер зміни) в об'єкта діагностування певного параметра (властивості, 

характеристики) або його значення. Наприклад, це комбінація команд 

установки Set та читання Get для елемента системи управління 

комп’ютерними мережами, команда установки з підтвердженням, які 

контролюють правильність перетворення вихідного значення в заданий. Такі 

тести більше підходять для оцінки ступеня виконання ЕФ обробної та 

трансформуючої груп. 

На підставі класифікації методів тестування можна виділити: 

- метод таблиць функцій несправності (ТФН); 

- D-алгоритм; 

- метод з використанням еквівалентної нормальної форми (ЕНФ); 

- метод істотних шляхів; 

- імовірнісний метод; 

- алгебраїчний метод. 

Відзначимо, що більшість перерахованих методів належать до 

структурного опису об'єкта діагностування та сталою моделям 

дефектів. Тому для обраного в роботі функціонального підходу більшою 

мірою підходить метод ТФН. 

В процесі реалізації тесту можна виділити наступні етапи, які можуть 

мати відповідні дії: 
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- встановлення (формуються значення заданих параметрів об'єкту 

для перевірки, наприклад, у вигляді підготовки та завантаження певного 

конфігураційного файлу або сукупності даних); 

- виявлення (виконується дія перевірки, наприклад, активується 

тестова конфігурація); 

- транспортування (здійснюється виведення та представлення 

результатів перевірки, наприклад, вивантаження лог-файлу). 

Приклади: 

1. Тест перевірки виконання елементарної функції «Установка 

мережевої адреси» групи інтерфейсних функцій підсистеми управління 

конфігурацією функціонального забезпечення елемента системи управління: 

Підготовка та завантаження конфігурації мережі → активація 

конфігурації → читання та аналіз мережевих параметрів поточної 

конфігурації перевіряється елемента системи управління. 

2. Тест перевірки виконання елементарної функції «Зображення 

карти мережі» групи обробних функцій підсистеми управління базами даних 

інформаційного забезпечення елемента системи управління: 

Підготовка та завантаження файлу карти мережі → підключення 

до обладнання та синхронізація карти мережі та реальної конфігурації → 

аналіз графічних та інформаційних компонентів карти мережі для 

перевіреного елемента системи управління. 

3. Тест перевірки виконання елементарної функції «Прокладка 

маршруту» підсистеми керування засобами обліку ресурсів функціонального 

забезпечення елемента системи управління: 

Підготовка та завантаження конфігураційного файлу трасування 

→ активація маршрутної інформації → вивантаження та аналіз інформації 

про прокладений маршрут у елемента системи управління, що перевіряється. 

Класифікація засобів контролю (діагностичних тестів). Оцінка 

результатів тестового діагностування елементів систем управління виконує 

контролюючу роль для підтримки заданого високого рівня експлуатаційно-
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технічних показників. Вона дозволяє визначати абсолютні кількісні значення 

показників та характеристик, перевіряти їх на відповідність встановленим 

пороговим значенням (діапазонами допустимих значень), встановлювати 

необхідність та вибрати шляхи корекції. Засоби контролю вирішують 

важливе завдання визначення адекватної оцінки для атомарного об'єкта 

діагностування - елементарної функції, яка буде складатися з іншими 

оцінками при винесенні загального рішення про показники виду 

забезпечення та елемента в цілому. Для формування оцінки кожного рівня 

(елементарних функцій, груп функцій, підсистем, видів забезпечення) 

пропонується використання адитивного інтегро-диференціального критерію 

оцінки (АІДКО). При цьому важливою є проблема дешифрування результатів 

перевірки, оскільки від точності визначення та адекватності їх застосування 

залежить правильність (валідність) оцінок всіх рівнів. 

Класифікація засобів контролю (діагностичних тестів) проводиться за 

наступними критеріями: призначення (функціональність), структура (вид, 

принцип побудови) та виду (властивостями) об'єкта контролю (рисунок 2.2). 

Як було зазначено вище, за призначенням тести підрозділяються на 

тести виявлення (перевіряючі тести) та тести пошуку. 

 

Рисунок 3.2 - Класифікація діагностичних тестів 

 

Примітка. Властивості тестів враховують специфіку перевіряються 

ними ЕФ видів забезпечення: функціонального (ФЗ), програмного (ПЗ), 

інформаційного (ІЗ), технічного (ТЗ) та комунікаційного (КЗ) в рамках 
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прийнятої діагностичної моделі елемента системи управління 

комп’ютерними мережами. 

Тести виявлення дають узагальнені результати, що показують наявність 

хоча б однієї невиконаної ЕФ (нЕФ), без конкретизації, серед повного безлічі 

контрольованих ними ЕФ, тобто мають характер, що індиціюється. Тому 

тести виявлення ефективні при реалізації заходів контролю (приймально-

здавальні випробування, перевірка якості відновлення після ремонту або 

заміни та т.д.), а також для контролю однотипних ЕФ (наприклад, що 

належать одному компоненту - групі функцій певного виду забезпечення). 

Тести пошуку дозволяють виявити конкретну ЕФ з недостатнім (щодо 

заданого порогового значення) ступенем виконання з повної множини 

контрольованих ЕФ. Тести пошуку повинні задовольняти вимогам точності 

або глибини локалізації та призначені для отримання детальної інформації 

щодо підмножини підозрюваних ЕФ. 

За структурою тести підрозділяються на прості, складові та складні. 

Простий тест: контролює одну ЕФ, має задану структуру (наприклад, 

кількість елементарних перевірок не більше заданого максимального 

значення) і/або складність (наприклад, зміст елементарних перевірок, 

співвідношення елементарних перевірок різної складності, час на реалізацію 

елементарних перевірок). Якщо вимоги щодо структури або складності не 

виконуються, то або декомпозується ЕФ, або для її контролю підбирається 

додатковий простий тест (або кілька тестів, та тоді цей тест є складовим). 

Складовий тест: складається з декількох простих тестів. При цьому 

можливі два варіанти реалізації: 

- складовий тест елемента: складові прості тести контролюють одну та 

ту ж ЕФ (її різні складові, що вимагає її логічної декомпозиції та подальшого 

складання); 

- складовий тест групи ЕФ: складові прості тести контролюють різні ЕФ. 

Деталізація (дешифрування) результатів здійснюється по кожному зі 

складових простих тестів, а загальний результат тесту визначається, 
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наприклад, як лінійна згортка з різними або однаковими ваговими 

коефіцієнтами (показниками важливості критеріїв). Складовою тест не 

вимагає складного алгоритму дешифрування, оскільки після тестування 

можна явно визначити результати всіх складових його простих тестів, та за 

ними обчислити результати перевірки для всіх контрольованих складовим 

тестом елементарних функцій. Приклади складових тестів - тест, складений 

із сукупності елементарних перевірок для діагностування кожної з 

контрольованих ЕФ та т.д. 

Складний тест: контролює кілька ЕФ та являє собою «монолітну» (не 

декомпозовану на прості тести або елементарні перевірки) структуру, 

побудовану без інтеграції простих тестів. Деталізація (дешифрування) 

результату здійснюється по кожній з контрольованих ЕФ порівнянням із 

заданими дескрипторами ступенів виконання. 

Складний тест реалізується як один тест, який контролює кілька ЕФ 

(особливо такі тести можуть використовуватися для перевірки підсистем 

відповідного виду забезпечення). Застосування складного тесту потребують 

складнішої процедури дешифрування результатів для кожної з 

контрольованих елементарних функцій з метою деталізації ступеня її 

виконання. Приклад складного тесту - аналіз результатів реалізації заданої 

конфігурації обладнання. 

Аналізуючи наведену класифікацію, можна вказати, що для тестів ПЗ 

та ТЗ більше підходять прості та складові тести, а для тестів ФЗ, ІЗ та КЗ - 

складові та складні тести. Вид тесту впливає на вибір ієрархічної структури 

виду забезпечення, а також на алгоритми та методи контролю ступеня 

виконання ЕФ. 

За властивостями об'єкта контролю тести підрозділяються на тести 

відповідних видів забезпечення. Відзначимо, що класифікація за даним 

критерієм є досить умовною. Тому нижче наведені варіанти видів тестів, 

найбільш ефективних для перевірки ступеня виконання функцій кожного 

виду забезпечення. 
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Тести ФЗ - аналіз функціональності (перевірка наявності в елемента 

системи управління функцій з заданого переліку для кожної підсистеми). 

Тести ІЗ - перевірка виконання функцій, пов'язаних зі зберіганням, 

обробкою та представленням інформації з бази даних у складі елемента 

системи управління. 

Тести ПЗ - контроль наявності та виконання завдань програмного 

забезпечення елемента системи управління. 

Тести КЗ - контроль наявності та виконання повноважень мережевої 

взаємодії елемента системи управління з іншими пристроями. 

Тести ТЗ - перевірка справності апаратурних компонентів та модулів 

елемента системи управління. 

Зауважимо, що безлічі елементарних перевірок для різних видів 

забезпечення є, в загальному випадку, пересічними. Тому тільки для 

завдання формалізації вибору ефективних засобів контролю, без урахування 

мінімізації та оптимізації, вони умовно закріплюються за будь-яким одним 

видом забезпечення. 

Ще одним критерієм класифікації є вид опису об'єкта, а тести можна 

розділити на функціональні та структурні. 

Функціональні тести (ФТ) призначені для визначення відповідності 

функцій ОД функцій справного об'єкта (зразка), тобто безпомилковості 

поведінки об'єкта. ФТ є безліч вхідних впливів та еталонних реакцій:  

ФТ = {Т, У (Т)}. У певному сенсі ФТ імітує робочі впливу, що подаються на 

об'єкт. При цьому якщо при контролі об'єкт може бути декомпозований, то 

можна виділити ФТ об'єктів та ФТ його компонентів. 

ФТ будують на основі регулярного (детермінованого) або випадкового 

перебору. Довжина повного ФТ логічної схеми зростає експоненційно від її 

складності. Зменшення довжини тесту може бути досягнута шляхом 

декомпозиції ОД. Практично через тимчасових витрат на ФТ можна лише 

перевірити правильність функціонування, тому зазвичай ФТ є 

перевіряючими. 
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Структурні тести (СТ) призначені для визначення відсутності заданої 

множини дефектів {D} всередині ОД, який заданий структурно. Ці тести є 

безліч вхідних впливів та відповідних реакцій еталонної та дефектної схем: 

 для кожного дефекту D із заданої множини дефектів 

ОД. 

Під повнотою СТ розуміють відношення потужності підмножини 

виявлених тестом несправностей до потужності повного безлічі розглянутих 

несправностей. При побудові СТ несправності об'єкта зазвичай задаються на 

елементному рівні. Однак застосовуються також моделі схемотехнічного та 

функціонально-логічного рівня. Застосування СТ дозволяє розробляти 

ефективні рекомендації щодо усунення наслідків дефектів. Підсумовуючи 

вищесказане, на рисунку 2.3 представлено три основні підходи до вирішення 

прямої та зворотної задач діагностування. 

 

Рисунок 3.3 - Підходи до вирішення завдань діагностування: Д(Х) - 

діагноз при подачі робочого впливу; Д(Т) - діагноз при подачі тестового 

впливу 

Класифікація та реалізація способів дешифрування та оцінювання 

результатів тестового діагностування. Класифікація способів 
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дешифрування та оцінювання результатів тестового діагностування оцінки 

стану об'єкта контролю та ступеня виконання складових його функцій 

проводиться за наступними критеріями: способи декомпозиції (тесту або 

результатів тестування), розмірність шкали оцінювання результатів 

тестування, а також вид шкали оцінювання (рисунок 3.4). 

 За способом декомпозиції можна виділити варіанти попередньої 

декомпозиції складного тесту та результатів тестування; логічної 

декомпозиції результатів тестування та дешифрування без декомпозиції 

тесту та результатів тестування. 

Попередня фізична декомпозиція складного тесту Тj, що контролює 

кілька ЕФ, проводиться його поділом на прості тести Тj
i, що контролюють 

тільки одну ЕФ (і - індекс ЕФ, контрольованої даним простим тестом). Після 

декомпозиції проводиться їх реалізація та отриманні сукупності 

безпосередніх результатів перевірки всіх контрольованих тестом Тj - 

елементарних функцій, зокрема елементарної функції ЕФj (rij = Rj
i). 

 

Рисунок 2.4 - Класифікація способів дешифрування та оцінювання 

результатів тесту 

Даний спосіб спрощує процедуру дешифрування шляхом 

безпосереднього визначення rij, але збільшує розмірність засобів контролю 
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(елементарних перевірок). Він найефективніше застосувується для перевірки 

технічного та програмного забезпечення, які контролюють справність 

апаратурного модуля або наявність програмної функції. При цьому можна 

використовувати два варіанти розбиття множини перевірок повного 

(складного) тесту на прості: розбиття на підмножини та розбиття на пересічні 

підмножини. Перший варіант дозволяє отримати більш точний результат, але 

другий може бути більш адекватний ситуації, коли одна перевірка зачіпає 

більше однієї ЕФ. З точки зору алгоритму визначення індивідуальних реакцій 

кожного з контрольованих конкретним тестом ЕФ вибір способу розбиття 

принципового значення не має. 

Логічна декомпозиція результату тесту Rj на елементарні результати rij 

по кожній з контрольованих тестом елементарних функцій. Після реалізації 

перевірки аналізується результат Rj тесту Тj. Далі проводиться логічна 

декомпозиція результату тесту Rj на елементарні результати rij по кожній з 

контрольованих тестом елементарних функцій, в тому числі та для ЕФi 

(наприклад, повне безліч елементарних перевірок розбивається на 

підмножини, що належать до перевірки кожної контрольованої елементарної 

функції, причому підмножини можуть перетинатися). Потім проводиться 

окремий розрахунок результату rij і, за необхідності, нормалізація його в 

інтервалі [0, 1]. 

Даний підхід не збільшує розмірність засобів контролю (елементарних 

перевірок), але ускладнює процедуру дешифрування результатів, так як 

вимагає реалізації додаткової процедури декомпозиції результатів для деяких 

видів тестів. 

Зазначений підхід ефективно використовувати, якщо реалізуються 

функціональні тести, коли складно або неможливо розбити складний тест на 

елементарні складові (тести). У цьому випадку для визначення результату 

перевірки тестом кожної контрольованої ЕФ може бути сформована тільки 

експертна оцінка, яка має досить велику суб'єктивну 

похибку. Для спрощення та формалізації зазначеної процедури реакція 



109 

 

кожної ЕФ на складний тест може бути пов'язана з певним етапом або 

результатом перевірки (наприклад, для тесту функції підсистеми управління 

конфігурацією функціонального забезпечення - вибрати параметри 

мережевої адреси, запустити та налаштувати утиліту установки мережевої 

адреси, вважати та перевірити правильність конфігурації та т.д.). 

При застосуванні способу дешифрування без декомпозиції вважається, 

що результат тесту ототожнюється зі ступенем виконання всіх 

контрольованих ЕФ. Очевидно, що це - найпростіший, але водночас найменш 

точний спосіб дешифрування. 

За розмірністю шкали оцінювання результатів діагностування можна 

виділити дворівневі та багаторівневі шкали. 

Дворівнева шкала надає інформацію в бінарному форматі на рівні 

«виконується»/«не виконується» та може бути використана для допуску 

обладнання до введення в експлуатацію, в процесі регламентних робіт, 

перевірка якості після ремонту та т.п. Багаторівневі шкали дозволяють з 

більшою точністю деталізувати результат оцінювання, а також 

використовувати його для визначення оцінки вищого рівня. 

Наведемо приклади застосовуваних шкал: 

- 2 рівні (ЕФ виконується або не виконується; пристрій справний або 

несправний); 

- 3 рівні (ЕФ повністю виконується, частково виконується, не 

виконується); 

- 4 рівні (ЕФ повністю виконується (відмінно), в цілому виконується 

(добре), частково (достатньою мірою) виконується (задовільно), не 

виконується (незадовільно) та т.д. 

За видом шкали оцінювання виділимо рівномірні та нерівномірні 

шкали. 

У рівномірній шкалі оцінювання весь діапазон можливих значень 

результатів тесту розбивається на однакові інтервали, наприклад, для 

чотирибальної шкали та діапазону значень результату тесту [0; 1]: {[0; 0,25) - 
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«незадовільно»; [0,25; 0,5) - «задовільно»; [0,5; 0,75) - «добре»; [0,75; 1] - 

«відмінно»}. Ширина кожного інтервали дорівнює константі 0,25. 

Для нерівномірної шкали оцінювання інтервали різних оцінок можуть 

мати різні значення, наприклад, {[0; 0,4) - «незадовільно»; [0,4; 0,65) - 

«задовільно»; [0,65; 0,85) - «добре»; [0,85; 1] - «відмінно»}. Вибір виду шкали 

оцінювання може здійснюватися за різними критеріями, наприклад, вимоги 

до системи управління, переваги, досвід оцінювання та т.п. 

Нижче пропонуються способи вирішення завдання дешифрування. 

Спосіб 1. Фізична декомпозиція складного тесту Тj, що контролює 

кілька ЕФ, на прості тести Тj
i, що контролюють тільки одну ЕФ (i - індекс 

ЕФ, контрольованого даними простим тестом). Після декомпозиції 

проводиться їх реалізація та отриманні сукупності результатів перевірки всіх 

контрольованих тестом Тj елементарних функцій, зокрема ЕФ Еj (rij = Rj
i) 

Даний спосіб спрощує процедуру дешифрування шляхом 

безпосереднього визначення rij, але збільшує розмірність засобів контролю 

(елементарних перевірок). Він найефективніше застосовується для перевірки 

ПЗ та ТЗ, які контролюються, як правило, тестами у вигляді переліку 

елементарних перевірок. При цьому можна використовувати розбиття 

множини перевірок повного (складного) тесту на прості на непересічні або 

пересічні підмножини. Перший варіант дозволяє отримати більш точний 

результат, але другий може бути адекватний ситуації, коли одна перевірка 

зачіпає більше однієї ЕФ. З точки зору алгоритму визначення індивідуальних 

реакцій кожної з контрольованих тестом ЕФ вибір способу розбиття 

принципового значення не має. 

Приклад. Припустимо, що тест Т1 контролює три елементарних 

функції Е1, Е2, Е3 та складається з М1 = 30 елементарних перевірок. Шляхом 

аналізу повне безліч елементарних перевірок може бути розбите на три 

підмножини, що не перетинаються: М1
1 = 14, М1

2 = 10, М1
3 = 6. Це процедура 

еквівалентна декомпозиції складного тесту Т1 на прості тести Т1
1, Т1

2, 

Т1
3, кожен з яких контролює відповідну елементарну функцію Е1, Е2, Е3. 
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Після реалізації всіх тестів проводиться обчислення результату 

тестування відповідної ЕФ rij, наприклад, як відношення правильно 

виконаних перевірок до загальної кількості перевірок в підмножині. Таким 

чином, для ЕФ Е1, Е2, Е3, контрольованих тестами Т1
1, Т1

2, Т1
3, формуються 

значення r11, r21, r31. В результаті їх порівняння з рівнями обраної шкали 

формуються оцінки ř11 ř 21, ř 31 з аналізу яких робиться висновок, виконується 

або не виконується дана ЕФ на тесті Т1. 

Спосіб 2. Логічна декомпозиція результату тесту Rj
i на елементарні 

результати rij по кожній з контрольованих тестом ЕФ. Після реалізації 

перевірки аналізується результат Rij тесту Тj. Далі проводиться логічна 

декомпозиція результату тесту Rj на елементарні результати rij по кожній з 

контрольованих тестом ЕФ, в тому числі та для Е1 (наприклад, повне безліч 

елементарних перевірок розбивається на підмножини, що належать до 

перевірки кожної контрольованої ЕФ, причому підмножини можуть 

перетинатися). Потім проводиться окремий розрахунок результату rij і, при 

необхідності, нормалізація його в інтервалі [0, 1]. 

Даний підхід не збільшує розмірність засобів контролю (елементарних 

перевірок), але ускладнює процедуру дешифрування результатів, оскільки 

вимагає реалізації додаткової процедури декомпозиції результатів для деяких 

видів тестів (наприклад, аналіз виконання складної програмної функції т.д.). 

Зазначений підхід ефективно використовувати, якщо реалізуються 

функціональні тести, що застосовуються, як правило, для контролю ФЗ, ІЗ та 

КЗ, коли складно або неможливо розбити складний тест на елементарні 

складові (тести). У цьому випадку для визначення результату перевірки 

тестом кожного контрольованого ЕФ може бути сформована тільки 

експертна оцінка фахівця-діагноста, яка має досить велику суб'єктивну 

похибку. Для спрощення та формалізації зазначеної процедури реакція 

кожного ЕФ на складний тест може бути пов'язана з етапом або результатом 

перевірки. 
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Приклад. Припустимо, що тест Т2 контролює три ЕФ Е1, Е2, Е3 та являє 

собою тест функції підсистеми управління конфігурацією функціонального 

забезпечення (установка мережевої адреси). Для представленого виду тесту з 

висловленим вище міркувань зручна його декомпозиція на наступні складові, 

які співвідносяться з відповідними ЕФ: 

- вибрати параметри мережевої адреси (Е1); 

- запустити та налаштувати утиліту установки мережевої адреси (Е2); 

- вважати та перевірити правильність конфігурації (Е3). 

Кожен простий тест (результат декомпозиції) характеризується 

результатом rij, який розраховується або визначається фахівцем відповідно до 

заданих критеріїв - дескрипторами, а потім оцінюється за обраною 

шкалою. Таким чином формуються значення r11, r21, r31. В результаті їх 

порівняння з рівнями обраної шкали формуються оцінки ř11, ř 21, ř31, з аналізу 

яких робиться проміжний висновок, виконується або не виконується 

конкретна ЕФ на даному тесті. Після реалізації всіх тестів та заповнення 

таблиці 2.3.1 відповідно до інтегро-диференціального критерію проводиться 

розрахунок оцінок ступенів виконання всіх представлених ЕФ та робиться 

або позитивний висновок, або негативний висновок з деталізацією 

невиконаних ЕФ, переліком коригувальних заходів та тестів, необхідних для 

повторної реалізації. 

Пропоновані підходи та алгоритми дозволяють формалізувати 

процедуру коректної оцінки результатів тестового діагностування ступеня 

виконання ЕФ та є необхідним компонентом при розробці методичного, 

інформаційного та алгоритмічного забезпечення автоматизованої системи 

тестового діагностування. 

Класифікація алгоритмів виявлення та пошуку елементарних 

функцій з недостатнім ступенем виконання. Класифікація процедур 

(алгоритмів) виявлення та пошуку ЕФ з недостатнім ступенем виконання 

проводиться за ступенем впливу результату поточного етапу перевірки на 

вибір наступних етапів тестування ступеня виконання ЕФ (рисунок 3.5). За 
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сформульованим критерієм виділимо безумовні та умовні процедури 

діагностування. 

Безумовна процедура (БП) контролю (тестування) полягає в 

незалежному один від одного проведенні всіх контролюючих заходів 

(реалізації всіх наборів тестів), отриманні та дешифрування їх результатів з 

метою локалізації (виявлення) ЕФ з недостатнім ступенем виконання. При 

цьому результати кожного етапу перевірки не впливають на вибір наступних 

тестових наборів для перевірок та реалізуються незалежно. 

Безумовний алгоритм діагностування в деяких випадках може бути 

розглянуто як закінчена та самостійна процедура. В інших випадках він може 

бути представлений як перша ітерація алгоритму обробки результатів та 

прийняття рішення у міру виконання ЕФ. За необхідності, після неї 

починають працювати процедури умовного пошуку ЕФ з недостатнім 

ступенем виконання, які дозволяють мінімізувати обсяг перевірок та 

збільшити глибину локалізації. 

Умовна процедура (УП) діагностування полягає у взаємозалежної 

реалізації всіх контролюючих процедур, обробці, аналізі та 

дешифрування результатів контролю з метою локалізації (виявлення) всіх ЕФ 

з недостатнім ступенем виконання.  
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Рисунок 3.5 - Класифікація алгоритмів перевірки і/або пошуку нЕФ 

  

При цьому результати кожного етапу діагностування впливають на 

вибір наступних тестових наборів і, отже, мають залежність один від 

одного. Як зазначалося раніше, умовна процедура локалізації (пошуку) має 

складніший алгоритм, чим у БП, але дозволяє забезпечити менше число 

реалізації тестових перевірок для досягнення максимальної глибини 

встановлення ЕФ з недостатнім ступенем виконання (нЕФ). 

В такому випадку важливим вважається завдання умови переходу до 

наступного етапу, що обумовлено критеріями для наступного рівня 

класифікації умовних процедур пошуку. При нерівноймовірному законі 

розподілу ЕФ, разом з інформаційним (ентропійним) критерієм, що отримав 

найбільш широке поширення, використовуються алгоритми пошуку на 

основі наступних критеріїв: значущість (важливість) ЕФ, ресурсомісткість, 

складність або їх комбінації. 

При рівноймовірному законі розподілу перевіряються ЕФ, якщо немає 

можливості (або необхідності) врахувати переваги, то можна застосовувати 

традиційні для вирішення даного класу задач методи - наприклад, «золотий 



115 

 

перетин», дихотомія та т.д. При цьому для кожного підходу потрібно 

розробляти власні методики розрахунку кількісної оцінки (наприклад, число 

подальших кроків перевірки, число та складність побудови необхідних 

тестів, вимоги до матеріально-технічних, тимчасових та т.п. ресурсів для 

реалізації обраного етапу тестування). 

Контроль ступеня виконання ЕФ є обов'язковою процедурою в рамках 

діагностування рівня технічного стану елементів та пристроїв системи 

управління комп’ютерними мережами. Контроль в загальному випадку є як 

процедура тестування, а засоби контролю - як тести (елементарні перевірки) 

ступеня виконання відповідних ЕФ. Контроль може використовуватися для 

інших завдань, наприклад, порівняльного аналізу та вибору варіантів 

реалізації (функціональності, виробника та т.п.) елемента системи управління 

комп’ютерними мережами, прогнозування зміни технічного стану та т.д. Для 

багатопараметричних та багатофункціональних пристроїв системи 

управління комп’ютерними мережами та їх діагностичних моделей зазначені 

процедури неможливо ефективно реалізувати без використання алгоритмів та 

програм автоматизації та моделювання. 

Засоби контролю вирішують важливе завдання адекватної оцінки 

ступеня виконання ЕФ, яка надалі підсумовується з іншими оцінками при 

ухваленні рішення про кількісну оцінку верхніх рівнів діагностичної моделі, 

до видів забезпечення та всього елемента системи управління в цілому. При 

цьому актуальною та значущою є завдання дешифрування та аналізу 

результатів перевірки виконання ЕФ, оскільки від точності та адекватності її 

рішення залежить правильність (об'єктивність) оцінок всіх рівнів. 

Алгоритм реалізації тестового діагностування для визначення оцінок 

ступеня виконання ЕФ може бути представлений наступними етапами. 

1. Фахівцями, що відповідають за організацію та проведення 

діагностування системи управління, розроблена діагностична модель 

елемента у вигляді запропонованої ієрархії: ВО - ПС - ГФ - ЕФ. 
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2. Обрані ефективні засоби контролю (елементарні перевірки) 

ступеня виконання сформульованих ЕФ. 

3. Виконано закріплення ЕФ та засобів контролю, 

тобто сформований загальний (вихідний) вид таблиці діагностування. 

4. Обрані та реалізовані безумовні і/або умовні алгоритми 

діагностування; отримані, нормалізовані та занесені в таблицю 

діагностування результати тестів Тj(Rj). 

5. Проведене дешифрування результатів тестів Rj для визначення 

реакції кожного ЕФ на сукупність контролюючих їх тестів (rij/řij), які занесені 

в таблицю діагностування. 

6. Для кожної ЕФ Еi (якщо він перевіряється кількома тестами) з 

урахуванням розшифрувати результатів тестів rij/řij (j ∈ [1, Н]), а також 

відповідних вагових коефіцієнтів, сформований та визначено АІДКО ступеня 

його виконання. Якщо ЕФ Еi контролюється одним тестом Тj, то 

розшифрувати (якщо тест контролює кілька ЕФ) результат тесту rij/řij та є 

результат ступеня виконання ЕФ. 

7. Для кожної з груп функцій побудований та визначено АІДКО 

ступеня її виконання. 

8. При недостатньому ступені виконання ЕФ або ГФ аналізуються 

причини, формується список коригувальних заходів та повторних 

перевірок. Потім повторюються етапи 4-7 пропонованого спільного підходу. 

В результаті реалізації тестів визначаються (і при необхідності 

нормалізуються в заданому діапазоні) їх результати. Після цього необхідно 

провести дешифрацію результатів реалізації Rj кожного тесту Тj для 

визначення значень реакцій rij контрольованих ним ЕФ Ei (i ∈ [1, hj]), де hj - 

кількість ЕФ, контрольованих тестом Тj). Приклад реалізації етапів 

запропонованого алгоритму буде наведено в наступних розділах. 

Класифікація та формалізоване представлення результатів 

тестового діагностування. Однією з невирішених завдань оцінки якісних 

експлуатаційно-технічних показників елементів систем управління є 
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кількісна оцінка результату діагностування їх складових та всього елемента в 

цілому. Для її вирішення запропоновано застосування адитивного 

інтегродиференційного критерію оцінки (АІДКО), лінійний формат якого 

вимагає аналізу впливу кожної диференціальної оцінки (результату реалізації 

конкретного тесту) на інтегральну оцінку (ступінь виконання ЕФ). При 

цьому виникає задача отримання, обробки та дешифрування (інтерпретації) 

результатів тестового діагностування при реалізації різних видів контролю в 

рамках процесу діагностування. Підходи до вирішення поставлених завдань у 

зазначеному формулюванні пропонуються в цьому розділі. 

Діагностична модель елемента системи управління передбачає його 

подання у форматі видів забезпечення. Частина виду забезпечення 

формується у вигляді підсистеми, яка складається з груп функцій, 

деталізована до елементарних функцій. Елементарні функції (ЕФ) є 

атомарними об'єктами контролю в рамках процедури тестового 

діагностування. 

Для застосування АІДКО оцінки стану видів забезпечення через 

ступінь задоволення їхніх складових (груп функцій та елементарних функцій 

відповідних підсистем) необхідно реалізувати безумовні або умовні 

процедури тестового діагностування. Отримані результати реалізації тестів 

необхідно зберегти, обробити, розшифрувати та розмістити в структуру, 

зручну для виконання подальших обчислень. Формальний опис закріплення 

засобів контролю за ЕФ, що перевіряються, пропонується в табличній 

(матричної) формі подання. 

Формалізоване уявлення ієрархічної структури елемента системи 

управління. При розробці діагностичної моделі розробником задається 

ієрархічна структура елемента системи управління (об'єкта 

діагностування). Вона включає розбиття на види забезпечення (ВО), кожен з 

яких складається з відповідних підсистем (ПС). Вони далі деталізуються до 

рівня груп функцій (ГФ), які, в свою чергу, включають кілька елементарних 

функцій (ЕФ). Для ЕФ, які та є атомарними об'єктами діагностування, 
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визначаються засоби контролю через види й оцінювані результати 

елементарних перевірок. В результаті можна описати структуру та 

розмірність моделі об'єкта діагностування. При цьому не будується 

«класична» ТФН, оскільки перевіряючі тести вже задані засобами контролю, 

а об'єкти, що перевіряються – ієрархічною діагностичною моделлю елемента 

системи управління комп’ютерними мережами. Однак зазначимо, що для 

підвищення ефективності контролю важливим є пред'явлення спільних вимог 

до тестів виявлення та пошуку та до ієрархічної структури діагностичної 

моделі. Це дає право говорити про технічне завдання (ТЗ) на спільне 

проектування та сукупності діагностичних тестів, та безлічі ЕФ, що знайде 

відбиття в їх властивості, форматі таблиці діагностування та процедурах 

контролю. Недостатній досвід проектування ієрархічних діагностичних 

моделей складних багатофункціональних об'єктів розглянутого класу поки 

що не дає можливості активно застосовувати описаний механізм, що 

підтверджується, зокрема, та невеликою кількістю публікацій в зазначеному 

напрямку. У цьому розділі будуть запропоновані рекомендації щодо вибору 

числа та характеристик тестів пошуку та виявлення, які дозволять ефективно 

реалізувати умовні та безумовні алгоритми діагностування. 

Аналогом таблиці функцій несправності далі пропонується розглядати 

таблицю діагностування, в якій визначається відповідність встановленим 

вимогам ЕФ та засобів контролю - тестів. 

Таблиця діагностування дозволяє визначити умови розрізнення для 

дефектів (недостатнього ступеня виконання ЕФ). Актуальною є задача 

вибору способів заповнення таблиць діагностування, форматом розподілу 

засобів контролю за ЕФ, що перевіряється, та т.д. Зазначені проблеми 

пов'язані з аналізом ефективності реалізації алгоритмів контролю та точністю 

дешифрування їх результатів. Тому далі докладніше будуть розглянуті деякі 

варіанти складання таблиць відповідності при використанні безумовного 

алгоритму пошуку ЕФ з недостатнім ступенем виконання (нЕФ). 
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За кожним ЕФ закріплені відповідні діагностичні тести (елементарні 

перевірки). Наочно та зручно представляти вказане закріплення тестів за ЕФ 

в форматі таблиці (матриці) діагностування, елементами якої є символи, які 

вказують участь даного тесту в контролі відповідної ЕФ. 

При розгляді формату таблиць (матриць) діагностування ЕФ будемо 

вважати, що для кожного виду забезпечення елемента системи управління 

комп’ютерними мережами буде сформована окрема таблиця, що буде 

означати умовну незалежність їх засобів контролю (тестів). Застосування 

зазначеного допущення, в загальному випадку, може привести до надмірної 

кількості елементарних перевірок, проте для формування загального підходу 

до вирішення сформульованих завдань воно представляється 

доцільним. Надалі можливе проведення мінімізації числа тестів шляхом 

зняття прийнятого допущення, тобто спільного застосування тестів та 

таблиць діагностування для різних видів забезпечення. 

Завдання засобів контролю ступеня виконання ЕФ при 

діагностичній моделі об'єктів контролю. Організація контролю та кількісна 

оцінка ступеня виконання ЕФ знаходиться в сфері відповідальності фахівця-

діагноста, який відповідає за вирішення зазначеного кола проблем 

ефективного та надійного функціонування системи управління 

комп’ютерними мережами. Тому на етапі планування та проектування 

системи тестового діагностування необхідно вибрати достатню для перевірки 

ступеня виконання ЕФ кількість та вид засобів контролю, а також 

застосувати ефективну та вірогідну методику обробки результатів тестування 

та оцінки ступеня виконання ЕФ. Розглянемо докладніше вибір засобів 

контролю та оцінки їх результатів. 

У таблиці 3.1 наведено загальний вигляд матриці відповідності ЕФ та 

засобів контролю. Її елементами є значення результатів перевірки ЕФ ЕФi 

засобом контролю СКj - rij та відповідні їм нормовані оцінки řij. Порожні 

(незаповнені) значення осередків означають, що дана елементарна функція не 

контролюється (або не береться до уваги) відповідним СК. 
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Далі розглянемо особливості запропонованих підходів до реалізації 

алгоритмів дешифрування результатів контролю всіх ЕФ (h) після реалізації 

та оцінки результатів всіх передбачених засобів контролю (Н). 

 

 

Таблиця 3.1 - Заповнення таблиці діагностування 

 

 
СК1 … СКj … СКH ПЕФ (V) 

ЕФ1 r11/ř11 … 
 

… 
 

V1 

ЕФ2 
 

… 
 

… r2H/ř2H V2 

… … … … … … … 

ЕФi ri1/ři1 … rij/řij … 
 

Vi 

… … … … … … … 

ЕФh 
 

… 
 

… rhH/řhH Vh 

ПТ (W) W1 … Wj … Wh WΣ(VΣ) 

РТ R1/Ř1 … Rj/Řj … RH/ŘH 
 

 

 

3.3 Алгоритми безумовного пошуку при перевірці правильності 

функціонування мережних елементів 

 

Метою даного розділу є аналіз можливості застосування апарату та 

методів технічної діагностики для контролю та оцінки експлуатаційно-

технічних показників елементів та пристроїв системи управління 

комп’ютерними мережами, а також вироблення відповідних рекомендацій 

щодо застосування. 

Розглянемо реалізацію тестового діагностування на прикладі 

безумовної процедури. В даному форматі проводяться всі контролюючі 

заходи (реалізуються всі передбачені засоби контролю), виконується аналіз 
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та дешифрування результатів для локалізації (виявлення) ЕФ з недостатнім 

ступенем виконання. Засоби контролю (тести) формуються та реалізуються 

незалежно один щодо одного, оскільки заведено вважати, що результати 

кожної перевірки не впливають на інші (в технічній діагностиці такий підхід 

описується як «безумовний алгоритм пошуку несправностей»). 

Пропонуються варіанти реалізації процедури дешифрування 

результатів перевірки елементарної функції ЕФ, засобом контролю (надалі 

званим «тестом») Ту із застосуванням багаторівневої шкали оцінок Rj 

(наприклад, значення в інтервалі [0; 1]) та з застосуванням дворівневої шкали 

оцінок Řj (негативний результат тесту - 0 та позитивний результат тесту - 1). 

1. Розраховується та піддається квантуванню відповідно до заданої 

шкалою оцінювання результат тесту Rj. Залежно підходу до оцінки 

результатів перевірки пропонуються наступні варіанти дешифрування 

результатів: 

1а) всі значення результатів перевірки та оцінок контрольованих 

тестом Тj ЕФ однакові, тобто ∀ i rij = Rj i řij = Řj. У таблицю діагностування 

заноситься результат перевірки rij = Rj та оцінка řij = Řj, а далі приймається 

рішення про негативний (Rj < η ⇒ Řij = 0) або позитивному (Rij ≥ η ⇒ Řj = 1) 

внаслідок перевірки тестом Тj елементарної функції ЕФj. У ІДК оцінки 

елементарної функції ЕФ, в позицію результату тесту Тj ставиться значення 

rij = Rj. 

При негативному результаті тестування приймається рішення про 

проведення коригувальних заходів та повторній 

перевірці. Розглянутий підхід відрізняється простою реалізацією, але 

низькою точністю через навмисного «загрублення» оцінок. 

1б) приймається рішення про необхідність логічної декомпозиції 

результатів перевірки для визначення оцінок ЕФ, контрольованих тестом 

Тj. Виконується аналіз тесту Тj та зіставлення його складових (елементарних 

перевірок) та контрольованих ним ЕФ. Потім обчислюються результати rij та 

оцінки řij, вони заносяться в таблицю діагностування та, залежно від 
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отриманих значень, приймається рішення про позитивний або негативний 

результат контролю тестом Тj перевірених ним ЕФ, зокрема, ЕФj. У ІДК 

оцінки елементарної функції ЕФ, в позицію результату тесту Тj ставиться 

значення rij. При негативному результаті тестування проводяться 

коригувальні заходи та повторна перевірка (повна або часткова, залежно від 

формату тесту та обмежень щодо ресурсного забезпечення процедури 

діагностування). 

Нижче наводяться приклади зазначених способів дешифрування 

результатів тестування. 

2. Після закінчення процедури тестування формуються ІДК визначення 

результатів контролю (і оцінок, прив'язаних до рівнів обраних шкал 

оцінювання) всіх ЕФ. При необхідності обраний адитивний формат ІДК 

може бути перетворений в мультиплікативний: нульове значення 

інтегрального показника (наприклад, результату перевірки елементарної 

функції та т.д.) формується тільки при ненульових (вище заданого порогу) 

значеннях всіх його диференціальних складових (оцінок). При невиконанні 

цієї умови виконуються коригувальні заходи, повторна перевірка та нове 

дешифрування результатів. Можуть бути сформульовані та більш м'які 

умови. 

3. При недостатній (неповній) інформації про результати реалізації 

інших тестів (наприклад, якщо діагностування проводиться протягом 

тривалого інтервалу часу) застосовується прогнозування АІДКО з 

урахуванням отриманих результатів. Якщо моделюванням встановлено, що 

для заданого рівня АІДКО ЕФ потрібно отримати виходять за область 

допустимих значень високі оцінки результатів інших тестів, то виникає 

потреба в проведенні коригувальних заходів з метою спрощення повторного 

контролю. При цьому розраховується, на яку величину потрібно підняти 

оцінку за даний тест, щоб поліпшити інтегральний результат, наскільки це 

піддається реалізації, а також які ресурси для цього знадобляться. 



123 

 

При обчисленні АІДКО має місце компенсація одних диференціальних 

оцінок іншими або інтегральними (наприклад, негативних оцінок 

позитивними та навпаки, або малі значення одних оцінок можуть бути 

компенсовані великими значеннями інших оцінок, та т.д.). Вирішення 

зазначеного завдання детально розглядається нижче. 

Для кожного результату перевірки, в залежності від відповідного йому 

рівня обраної шкали оцінювання, можна підібрати список коригувальних 

заходів, які зможуть його поліпшити. Такий список може бути сформований 

вручну фахівцем-діагностом (експертом) або побудований з використанням 

супроводжує експертної підсистеми в структурі автоматизованої системи 

технічного діагностування. 

Розглянемо далі приклади дешифрування результатів перевірки, 

заданих у вигляді таблиці діагностування (таблиця 3.2). У таблиці 3.2 

результати реалізації тестів заносяться в осередку рядки РТ (результати 

тестування). У прикладах ілюструється безумовний алгоритм тестування, 

який передбачає дешифрацію результатів після тестування. 

Таблиця 3.2 - Приклад таблиці діагностування 

 

 T1 T2 T3 ПЕФ(V) 

ЕФ1 r11/ř11 r12/ř12 r13/ř13 3 

ЕФ2 r21/ř21  r23/ř23 2 

ЕФ3  r32/ř32  1 

ЕФ4  r42/ř42 r43/ř43 2 

ПТ(W) 2 3 3 8 

РТ R1/Ř1 R2/Ř2 R3/Ř3  

 

Приклад. Візьмемо такі вихідні дані для дешифрування:  

- тест Т2, який перевіряє елементарні функції ЕФ1, ЕФ3, ЕФ4 (див. 

таблицю 3.1); 
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- тест містить 30 елементарних перевірок з бінарним результатом; 

- результат тесту визначається з використанням 

інтегродиференційного критерію (ІДК): 

, 

де - кількість елементарних перевірок в тесті Т2; ki - ваговий коефіцієнт 1-

ої елементарної перевірки (сума всіх вагових коефіцієнтів дорівнює 1);  - 

оцінка за 1-у елементарну перевірку в тесті Т2 (0 - неправильний результат, 1 

- правильний результат). Будемо вважати все елементарні перевірки 

рівнозначними, отже, все вагові коефіцієнти однакові та рівні 

1/30. Припустимо, що було отримано 18 правильних результатів з 30, отже, 

R2 = 18/30 = 0,6; 

- значення результатів Rj та rij ∈ [0÷1]; 

- дворівнева шкала оцінки з граничним значенням η = 0,5: 

Rj (rij) ∈ [0÷0,5) ⇒ Řj (řij) = 0 (негативний результат),  

Rj (rij) ∈ [0,5÷1] ⇒ Řj (řij) = 1 (позитивний результат). 

Завдання - визначити кількісні значення диференціальних оцінок 

контрольованих заданим тестом ЕФ. 

Тест має позитивний результат (0,6> η = 0,5). Далі проведемо 

дешифрацію з метою визначення ступеня виконання на даному тесті 

контрольованих ним ЕФ. 

Для варіанту дешифрування 1а для всіх результатів перевірки ЕФ 

r12=r32= =r42=R2=0,6. Результат дешифрування наведено в таблиці 3.3. 

Для варіанту дешифрування 1б потрібно провести додатковий аналіз, 

щоб розбити безліч елементарних перевірок на підмножини, що будуть 

відповідні контрольованим ЕФ (в нашому прикладі ЕФ1, ЕФ3, ЕФ4). Нехай 

безлічі непересічні, тоді виділимо Т2
1 - 10 з 30, Т2

3 - 15 з 30, Т2
4 - 5 з 30. 

Припустимо, що правильні результати розподілилися наступним чином: на 

Т2
1 - 4 з 18, на Т2

3 - 10 з 18, на Т2
4 - 4 з 18. Тоді можна визначити результати 

тестування окремих ЕФ, що перевіряються тестом Т2: r12 = 4/10 = 0,4, r32 = 
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10/15 = 0,67, r42 = = 4/5 = 0,8. Результат дешифрування наведено в таблиці 

3.4. 

Після дешифрування та розрахунку результатів перевірки кожної з 

контрольованих ЕФ визначається їх відповідність рівням обраної шкали 

оцінювання та граничного значення (прийнятому в прикладі 0,5). Для 

розглянутого прикладу результати виконання елементарних функцій ЕФ3 та 

ЕФ4 позитивні, а елементарної функції ЕФ1 - негативний. Далі формується 

список коригувальних заходів, після їх реалізації проводиться повторне 

тестування: повне (Т2) або часткове (Т2
1).  В окремому випадку при 

рівномірному розподілі 1) кількості елементарних перевірок по кожній ЕФ в 

повному безлічі та 2) кількості правильних результатів, все результати для 

ЕФ будуть однакові та рівні результату тесту, тобто варіант дешифрування 

1а. Але на практиці частіше зустрічається загальний підхід з випадковим та 

недетермінованим законом розподілу. 

 

Таблиця 3.3- Приклад варіанту 1а  Таблиця 3.4 - Приклад варіанту 1б 

                                                                    

 T1 T2 T3 ПЕФ(V) 
 
 T1 T2 T3 ПЕФ(V) 

ЕФ1 r11/ř11 0,6/1 r13/ř13 3 
 

ЕФ1 r11/ř11 0,4/0 r13/ř13 3 

ЕФ2 r21/ř21  r23/ř23 2 
 

ЕФ2 r21/ř21  r23/ř23 2 

ЕФ3  0,6/1  1 
 

ЕФ3  0,67/1  1 

ЕФ4  0,6/1 r43/ř43 2 
 

ЕФ4  0,8/1 r43/ř43 2 

ПТ(W) 2 3 3 8 
 

ПТ(W) 2 3 3 8 

РТ R1/Ř1 0,6/1 R3/Ř3  
 

РТ R1/Ř1 0,6/1 R3/Ř3  

  

Приклад. Візьмемо такі вихідні дані для дешифрування: 

- аналізуємо тест Т2, який контролює елементарні функції ЕФ1, ЕФ3, 

ЕФ4; 
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- тест являє собою аналіз функцій в складі підсистеми управління 

конфігурацією функціонального забезпечення; 

- значення результатів rij ∈ [0÷1]; 

- дворівнева шкала оцінки (Rj (rij) ∈ [0÷0,5) - негативний результат,  

Rj (rij) ∈ [0,5÷1] - позитивний результат). 

Для представленого виду тесту з висловленим вище міркувань зручна 

його декомпозиція на наступні складові, які співвідносяться з відповідною 

елементарною функцією та є для нього елементарною, тобто перевіркою, що 

перевіряє лише його (Тj
i): 

- вибрати параметри мережевої адреси (Т2
1); 

- запустити та налаштувати утиліту установки мережевої адреси (Т2
3); 

- вважати та перевірити правильність конфігурації (Т2
4). 

Кожна елементарна перевірка характеризується результатом rij, який 

визначає експерт (фахівець-діагност), а потім оцінюється за обраною шкалою  

[0, 1]. Припустимо, що були отримані наступні результати: r12 = 0,7, r32 = 0,8,  

r42 = 0,3. З приведення результатів елементарних перевірок до дворівневої 

шкали видно, що елементарні функції ЕФ1 та ЕФ3 на тесті Т2 виконуються, а 

елементарна функція ЕФ4 - немає та потребує додаткових заходів по її 

корекції. 

Результат тесту R2 визначається за допомогою інтегро-

диференціального критерію, наприклад, при рівнозначних елементарних 

перевірках, як середнє значення результатів (оцінка R2 = (0,7 + 0,8 + 0,3) / 3 = 

0,6) або з урахуванням важливості кожної елементарної перевірки через 

відмінні вагові коефіцієнти (показники важливості). Після отримання оцінок 

формується список коригувальних заходів, та після їх реалізації проводиться 

повторне тестування: повне (Т2) або часткове (Т2
4). 

Для підвищення ефективності тестування та поліпшення точності 

локалізації несправних елементів необхідно перейти від безумовної 

процедури тестування до умовної процедури. В цьому випадку послідовність 

реалізації тестів визначається результатами попередніх перевірок. Далі 
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будуть проілюстровані особливості безумовного алгоритму тестування та 

переходу до умовних процедур тестування та дешифрування. 

Особливості застосування безумовного алгоритму діагностування.  

Основне завдання тестування - визначити ступінь виконання кожної ЕФ, щоб 

далі, використовуючи інтегродиференційний критерій, визначити ступінь 

виконання кожної групи функцій (ГФ), потім - оцінку функціонування 

кожної підсистеми (ПС) та всіх видів забезпечення в цілому. Для кожної 

обраної шкали задається граничне значення, по перевищенню якого 

елементарна функція вважається виконаним. При нормалізації оцінок 

усередині діапазону [0, 1] ЕФ можна вважати виконаною, якщо її оцінка 

більше заданого порогового значення (наприклад, 0,5 або будь-якого 

іншого). При традиційній чотирирівневій шкалою (2, 3, 4, 5) можна вважати 

ЕФ виконаним, якщо отримана оцінка 3, 4 або 5 (наприклад, за аналогією з 

оцінкою результативності підготовки в навчальних закладах). Також можна 

нормалізувати оцінку до діапазону [0, 1], наприклад, так: 2 → 0,25; 3 → 0,5; 4 

→ 0,75; 5 → 1. 

У найпростішому випадку можна запланувати сукупність засобів 

контролю так, щоб кожна елементарна функція перевіряється одним окремим 

тестом, тому проблем з формуванням оцінки та перевіркою ступеня її 

виконання немає - вона збігається з оцінкою за тест. При цьому результати 

перевірки даної елементарної функції на інших, незапланованих тестах 

(інших засобах контролю) можна ігнорувати. Однак в загальному випадку 

елементарна функція може контролюватися кількома тестами, тому оцінка 

ступеня виконання елементарної функції обчислюється з використанням 

інтегродиференційного критерію. При цьому, як зазначалося вище, можливе 

виникнення такого явища, як компенсація. 

Визначимо види компенсації через оцінку ризиків неправильного 

прийняття рішення, а саме: позитивна компенсація або негативна 

компенсація. Позитивна компенсація проявляється в разі, коли приймається 

рішення про те, що елементарна функція виконується, внаслідок позитивних 
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результатів одних перевірок при наявності негативних результатів однієї або 

декількох елементарних перевірок. Негативна компенсація проявляється в 

разі, коли приймається рішення про те, що елементарна функція не 

виконується, внаслідок негативних результатів одних перевірок при 

наявності позитивних результатів однієї або декількох елементарних 

перевірок. Залежно від цілей та вимог перевірки явищем компенсації можна 

знехтувати (наприклад, при оцінювальному контролі обладнання елемента 

системи управління) або її необхідно враховувати (наприклад, при глибшому 

контролі або для застосування обладнання в складі систем управління 

критичними інфраструктурами). Для усунення явища компенсації потрібна 

обов'язкова логічна декомпозиція тесту та результатів його виконання, а 

також перехід до умовної процедури діагностування та, можливо, 

мультиплікативного критерію оцінки. 

Залежно від сформульованих вимог (керівними документами галузі, в 

якій застосовується дана система управління, нормативними документами 

підприємства та т.п.) критерії прийняття рішення про виконання ЕФ, а також 

про ступінь виконання ЕФ, можуть бути різні. 

Наприклад, елементарна функція ЕФi може вважатися виконаним, 

якщо: 

- всі результати перевірки елементарної функції позитивні (řij = 1 для j ∈ 

[1, H]); 

- результат розрахунку оцінки О(ЕФj) з використанням інтегро-

диференціального критерію позитивний (Ŏ (ЕФj) = 1); 

- певний відсоток оцінок за перевіряючі ЕФ тести позитивні (50%, 75%, 

90% та т.п.) та т.д. 

 

3.4 Алгоритм умовного пошуку перевірки правильності 

функціонування мережних елементів  
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Підхід до реалізації умовної процедури тестування. Безумовний 

алгоритм пошуку являє собою першу ітерацію процедури обробки 

результатів та прийняття рішення про ступінь виконання елементарних 

функцій (хоча, в певних випадках, може розглядатися як самостійна та 

закінчена процедура). Далі, при необхідності, починають працювати 

алгоритми умовного пошуку невиконаною елементарної функції. Вони 

дозволяють мінімізувати обсяг перевірок та збільшити глибину локалізації. 

Сенс умовної процедури тестування - при негативних результатах 

попередньої безумовної процедури локалізації забезпечити мінімальну 

кількість додаткових перевірок для досягнення максимальної глибини 

локалізації ЕФ з недостатнім ступенем виконання. Умовна процедура може 

бути реалізована у двох варіантах. 

1. Процедура корекції результатів при реалізації алгоритму 

безумовного пошуку. Після подачі всіх тестів (проведення всіх контрольних 

заходів, в залежності від покриття засобами контролю конкретної оцінюваної 

ЕФ) та дешифрування результатів: 

а) визначаються невиконані елементарні функції (rij<η або řij = 

0);              

б) формується список додаткових тестів;              

в) формується список коригувальних заходів та проводиться їх 

реалізація;              

г) організовується тестування;              

д) оцінюються результати;              

е) в залежності від наявності ресурсних обмежень алгоритм 

повертається на етап а). 

Даний підхід ефективно реалізуємо в разі, коли ЕФ контролюються 

тестами протягом одного порівняно невеликого інтервалу часу (наприклад, 

період проведення регламентних робіт). В іншому випадку, при більш 

тривалому інтервалі буде скрутна реалізація додаткових коригувальних та 

контролюючих заходів, оскільки елементарних функцій з недостатнім 
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ступенем виконання може бути досить багато. Також обов'язковим є умова 

не перетинання елементарних функцій та контролюючих їх тестів, що 

дозволяє вважати результати тестування незалежними один від одного. 

2. Самостійна умовна процедура тестування. В цьому випадку після 

подачі кожного тесту (або набору тестів) проводиться обробка результатів та 

вибір наступного тесту (або набору тестів) в залежності від одержаних 

результатів. Почати процедуру можна, наприклад, з тіста, що покриває 

максимальну кількість елементарних функцій, або у будь-якому іншому 

порядку. 

Обов'язковою умовою в даному варіанті реалізація рівневої моделі 

структури об'єкта діагностування, запропонованої вище. Розглянемо один з 

варіантів фрагмента узагальненої рівневої моделі. Якщо за оцінкою за тест 

елементарна функція показала недостатній ступінь виконання, то по рівневої 

моделі потрібно визначити, якими ще способами контролюється дана 

елементарна функція. 

Для пропонованої рівневої моделі можна стверджувати, що інтерфейсні 

функції частково можуть бути проконтрольовані при оцінці обробних 

функцій, а обробні функції (частково) - при оцінці трансформують 

функцій. Іншими словами, при побудові засобів контролю і-го рівня 

використовуються фрагменти елементарних перевірок (j-1)-го рівня. Це 

дозволяє, 

поряд з можливістю реалізації умовної процедури тестування, спростити та 

формалізувати процедуру побудови тестів, а також розширити базу 

елементарних перевірок. 
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Рисунок 3.6 - Приклад рівневої моделі ієрархічної структури однієї 

підсистеми 

 

Наприклад, при оцінці елементарної функції ІФ1, крім тесту Т1, 

контроль може бути здійснений також в рамках тесту Т12 (див. Рисунок 

3.6). Таким чином, відповідно до інтегродиференціальним критерієм, оцінка 

ступеня виконання елементарної функції ІФ1 для розглянутого прикладу 

О(ІФ1) складається з оцінки за тест Т1 та оцінки тест Т12, що контролює дану 

елементарну функцію , з відповідними ваговими коефіцієнтами: 

, 

де виконується умова нормування вагових коефіцієнтів k1 + k2 = 1. У 

загальному випадку вираз для оцінки елементарної функції ЕФ1, може бути 

записано так: 

,    (3.1) 

де  - основні засоби контролю для оцінювання ступеня виконання 

перевіряється елементарної функції, характерні для кожного виду груп 

функцій (інтерфейсних, обробних, трансформують);  - додаткові засоби 

контролю для оцінювання ступеня виконання перевіряється елементарної 

функції відповідно до рівневої моделі об'єкта діагностування;  - 
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кількість основних (додаткових) засобів контролю для оцінювання 

перевіряється елементарної функції; до - вагові коефіцієнти. Очевидно, що 

необхідно дотримуватися таких умов: 

    (3.2) 

Після завдання рівневої моделі структури всіх підсистем спеціаліст- 

діагност формує (наприклад, за допомогою автоматизованої системи або 

вручну) ІДК оцінок всіх ЕФ. Після цього визначаються (експертно або 

шляхом розрахунків) мінімальні (порогові) значення для оцінок за 

основними для кожного ЕФ засобів контролю, при яких реалізується 

необхідний ступінь виконання. Далі оцінюються порогові значення 

результатів для додаткових способів контролю за кожним ЕФ. 

Перевагою зазначеного підходу є менша кількість додаткових 

коригувальних заходів та перевіряють якість виконання ЕФ засобів контролю 

(діагностичних тестів), що дозволяє більш ефективно використовувати 

організаційні, технічні, кадрові та методичні ресурси системи 

діагностування. Недоліками, або правильніше сказати, особливостями даного 

підходу, є необхідність розробки ускладненою (деталізованої) рівневої 

моделі структури, формування ІДК для оцінок, розрахунок вагових 

коефіцієнтів, моделювання та прогнозування оцінок. Аналіз зазначених 

особливостей дозволяє зробити висновок, що ефективно пропонований 

підхід може бути реалізований тільки з впровадженням автоматизованої 

інформаційної системи. Вона допоможе ефективно розподілити ресурси та 

при цьому виконати головне завдання - забезпечити необхідний рівень якості 

та ефективності процедур діагностування. 

Розробка та реалізація алгоритму умовного пошуку на основі 

дихотомії. Метою даного розділу є дослідження питань реалізації алгоритму 

умовного пошуку елементарних функцій з недостатнім ступенем виконання, 

використовуючи при цьому апарат та методи технічної діагностики, 

адаптовані до розглянутої предметної області. 
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Найпростішим умовним алгоритмом пошуку в допущенні про 

рівнозначність локалізованих об'єктів контролю, що дає верхню оцінку 

параметрів алгоритмів пошуку, є дихотомія. При дихотомії шляхом 

розподілу безлічі підозрюваних на недостатній ступінь виконання ЕФ на два 

приблизно однакових підмножини на кожному кроці відбувається їх 

послідовна локалізація. 

Припустимо, що тест виявлення один, та він контролює всі h ЕФ. Тоді з 

використанням дихотомії тести пошуку на першому кроці повинні 

контролювати [h/2] елементарних функцій ([ ] - операція округлення до 

найближчого більшого значення), на другому - [h/4], на і-му - [h/2і]. 

Кількісні показники алгоритму умовного пошуку визначаються 

наступним чином: 

- верхня межа кількості кроків пошуку: 

] .     (3.3) 

- кількість тестів пошуку на i-му кроці, i ∈ : 

,      (3.4) 

- кількість тестів пошуку на останньому кроці (i = ): 

.      (3.5) 

- верхня оцінка кількості тестів пошуку: 

      (3.6) 

Доказ виконується методом спрямованого перебору та в роботі не 

наводиться. 

На i-му кроці кількість контрольованих тестом об'єктів знаходиться в 

діапазоні від [h/2i]–1 до [h/2i]. 

Верхня оцінка показує максимальну кількість кроків перевірки та 

тестів пошуку, яке необхідно сформувати для локалізації елементарної 

функції з недостатнім ступенем виконання з заданою точністю. При цьому 

кількість тестів на кожному кроці збільшується в два рази відносно 

попереднього. При застосуванні умовної процедури діагностування це 
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ефективно, якщо розташувати тести в міру значущості контрольованих ними 

ЕФ для виконання інших ЕФ. 

При збільшенні кількості тестів виявлення число кроків пошуку і, 

відповідно, тестів пошуку, зменшується. Причому якщо збільшення числа 

тестів виявлення підпорядковується лінійній залежності, то число кроків та 

тестів пошуку зменшується з показовою залежністю. 

При реалізації зазначеного підходу ефективним представляється 

перехід від безумовної процедури пошуку невиконаною елементарної 

функції до умовної. Умовою переходу на наступний крок пошуку є 

позитивний результат пошуку на поточному кроці. При цьому обов'язково 

необхідно враховувати наявні обмеження (графік перевірки, можливість 

використання матеріально-технічних та кадрових ресурсів для її організації 

та т.д.). 

Важливо відзначити, що при виборі розбиття на кожному кроці 

запропонованої процедури умовного пошуку, принцип дихотомії доцільно 

застосовувати (якщо це піддається реалізації) тільки в припущенні, що всі 

ЕФ різноймовірні (рівнозначні, однаково важливі, однаково складні та 

т.п.). Це ще раз свідчить про необхідність спільного проектування ієрархічної 

структури об'єкта діагностування та засобів контролю, що вельми складно та 

тому мало бути застосовано на практиці. Однак якщо мати чіткі 

рекомендації, що зв'язують кількість та зміст засобів контролю та ієрархічної 

структури об'єкта діагностування, то можна реалізувати процедури 

виявлення та пошуку нЕФ з близькими до мінімальних значень кількості 

кроків, довжини тестів, використання ресурсів, а також прийнятно високою 

точністю. 

Нижня оцінка кількості кроків пошуку Nш. min = 1, а нижня оцінка 

кількості тестів пошуку Nш. min = h (кількість ЕФ). При цьому за один крок 

необхідно подати всі h тестів. Якщо тести контролюють по кілька ЕФ, то їх 

число може бути зменшено, при обов'язковому виникненні необхідності 
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подальшого дешифрування результатів тесту для кожної контрольованої ним 

елементарної функції, що значно ускладнює процедуру пошуку. 

Приклад. Нехай кількість ЕФ h = 9, а тест виявлення один та покриває 

всі об'єкти. 

Виконаємо необхідні розрахунки для верхньої оцінки кількісних 

параметрів тестів пошуку згідно (3.3) - (3.6): 

N ш. max = [log2 h] = [log29] = 4; 

 

Виконаємо необхідні розрахунки для нижньої оцінки кількісних 

параметрів тестів пошуку: 

Nш. min =1, Nт. min = 9. 

Нижче наведена графічна інтерпретація умовного алгоритму пошуку, 

що використовує розбиття на кожному кроці пошуку, засновані на принципі 

дихотомії, стосовно до визначення кількості тестів та контрольованих ними 

ЕФ з недостатнім ступенем виконання для розглянутого прикладу (h=9). 

На першому кроці повне безліч ЕФ ділиться на 2 підмножини - з 5 ЕФ 

{ЕФ1, ЕФ2, ЕФ3, ЕФ4, ЕФ5} та 4 елементарних функцій {ЕФ6, ЕФ7, ЕФ8, ЕФ9} 

(можна було б зробити розбиття на 4 та 5 ЕФ, оскільки в даному прикладі 

прийнято рівноймовірний (рівнозначний) розподіл ЕФ). Вони 

контролюються тестами пошуку Т1.1 та Т1.2 відповідно. Далі перша 

підмножина розбивається на {ЕФ1, ЕФ2, ЕФ3} та {ЕФ4, ЕФ5}, друга - на {ЕФ6, 

ЕФ7} та {ЕФ8, ЕФ9} та т.д. 

Розбиття закінчується на побудові простих тестів, які контролюють 

тільки одну ЕФ. 
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Рисунок 3.7 - Граф умовного алгоритму пошуку 

 Безумовна процедура діагностування реалізується для визначення 

детального ступеня виконання кожної контрольованої ЕФ і, в найпростішому 

випадку, може зажадати подачу h простих тестів або меншої кількості 

складових тестів. 

Умовна процедура пошуку реалізується за наведеним графу, а умовою 

переходу на наступний крок є, наприклад, негативний або потребує 

уточнення результат тесту поточного кроку. 

Структури таблиць діагностування для верхньої та нижньої оцінок 

наведені в таблицях 3.1 та 3.2. Очевидно, що тести кожного кроку повинні 

враховувати властивості тих об'єктів, які вони контролюють. Це накладає 

певні, вельми жорсткі, вимоги та на вигляд та зміст тестів, та на кількість та 

формулювання ЕФ. За результатами тестів визначається ступінь виконання 

кожної ЕФ з використанням запропонованого інтегро-диференціального 

критерію (ІДК). 

Рішення для ЕФ може прийматися по двійковій шкалою ( «виконується 

/ не виконується») або за обраною k-овою шкалою на підставі дешифрування 

результатів реалізації тестів пошуку. При цьому кількість кроків, а також 

реалізованих на кожному з них діагностичних тестів, може бути зменшено 

шляхом застосування запропонованих нижче алгоритмів обробки та 
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дешифрування. Оцінка ступеня виконання здійснюється відповідно до 

пропонованого інтегродиференціального критерію (ІДК). 

Таблиця 3.5 - Таблиця діагностування для верхньої оцінки 

 
Т

0 

Т1.

1 

Т1.

2 

Т2.

1 

Т2.

2 

Т2.

3 

Т2.

4 

Т3.

1 

Т3.

2 

Т3.

3 

Т3.

4 

Т3.

5 

Т3.

6 

Т3.

7 

Т3.

8 

Т4.

1 

Т4.

2 

E

1 
* *  *    *        *  

Е

2 
* *  *    *         * 

Е

3 
* *  *     *         

Е

4 
* *   *     *        

Е

5 
* *   *      *       

Е

6 
*  *   *      *      

Е

7 
*  *   *       *     

Е

8 
*  *    *       *    

Е

9 
*  *    *        *   

  Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4 

 

Внаслідок лінійного (адитивного) формату ІДК можливе виникнення 

явища компенсації, що полягає в тому, що при підсумовуванні високі оцінки 

компенсують низькі, та навпаки. 

В результаті реалізації тесту фіксуються три події: 

- всі контрольовані тестом ЕФ виконуються (S1); 

- жодна з контрольованих тестом ЕФ не виконується (S0); 

- результат потребує уточнення тестами наступних кроків (S*). 
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Таблиця 3.6 - Таблиця діагностування для нижньої оцінки 

 Т0 Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т1.7 Т1.8 Т1.9 

E1 * *         

Е2 *  *        

Е3 *   *       

Е4 *    *      

Е5 *     *     

Е6 *      *    

Е7 *       *   

Е8 *        *  

Е9 *         * 

  Крок 1 

 

Для кожного кроку діагностування результати всіх тестів 

перевіряються на виконання зазначених умов. Якщо виконані умови точного 

прийняття рішення (S1 або S0), то процедура пошуку для всіх 

контрольованих тестом ЕФ припиняється, розраховується ІДК та фіксується 

ступінь виконання за двійковою шкалою («виконується/не виконується»). 

Якщо результат потребує уточнення, то проводяться тести наступного кроку 

діагностування для контрольованих тестом ЕФ. у наступних розділах буде 

наведено алгоритм пошуку нЕФ та його реалізація в середовищі імітаційного 

моделювання. 

Застосування інтегро-диференціального критерію для оцінки 

результатів умовної процедури пошуку. Раніше були досліджені проблеми 

складання та застосування інтегродиференційного критерію оцінки ступеня 

виконання груп функцій та елементарних функцій. Оцінка ступеня 

виконання кожної елементарної функції (за дворівневою або багаторівневою 

шкалами) визначається з використанням багаторівневого ІДК. Він 

обчислюється за результатами тестів, які перевіряють і цю ЕФ, протягом усіх 

кроків діагностування: 

,   (3.7) 
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де Оk - степінь виконання елементарної функції ЕФk, нормалізований в 

діапазоні [0; 1]; N - кількість кроків тестування; N1 - кількість тестів на i-му 

кроці тестування; Ri.j - результат реалізації тесту Тi.j - (i - номер кроку 

тестування,  

j - номер тесту на i-му кроці тестування);  - ваговий коефіцієнт результату 

тесту (характеризує його внесок в оцінку); - коефіцієнт покриття, який 

приймає такі значення: 1, якщо ЕФk контролюється тестом Тi.j, якщо ЕФk не 

контролюється тестом Тi.j. Для вагових коефіцієнтів виконується умова 

нормування . 

Визначення для кожного тесту перевіряються їм ЕФ здійснюється на 

етапі проектування діагностичної моделі елементів та пристроїв конкретної 

системи управління та реалізується в таблиці відповідності ЕФ та 

діагностичних тестів. Далі буде запропонована методика визначення вагових 

коефіцієнтів по заданій таблиці відповідності, яка складена з тестів 

виявлення (без дешифрування результатів по кожній контрольованій тестом 

ЕФ, тільки з аналізом загального результату тесту). 

При визначенні вагових коефіцієнтів необхідно врахувати той факт, що 

результат тесту не дешифрується на складові, що відповідають кожному з 

контрольованих тестом елементарних функцій. 

Вагові коефіцієнти диференціальних оцінок в складі ІДК (результатів 

тестів виявлення і/або пошуку, контролюючих дану ЕФ) визначаються в 

обернено пропорційній залежності від загальної кількості ЕФ (Ni.j), 

контрольованих тестом Тi.j. 

Доказ. Нехай тести побудовані так, що чим менше ЕФ контролює тест, 

тим більше глибина (точність) локалізації, тобто вище ймовірність виявлення 

ЕФ з недостатнім ступенем виконання. Отже, максимальний ваговий 

коефіцієнт має тест, який контролює тільки одну ЕФ, та при його побудові 

необхідно враховувати обмеження та рекомендації. 
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Відповідно до наведеного твердженням пропонується визначати вагові 

коефіцієнти результатів тестів при складанні інтегро-диференціального 

критерію оцінки кожної ЕФ наступним чином: 

 

     (3.8) 

 

Приклад. Побудуємо інтегродиференційний критерій для 

елементарної функції ЕФ2 (див. (4.7). Для цього випишемо значення 

коефіцієнтів покриття з урахуванням того, що елементарна функція ЕФ2 

контролюється тестами пошуку Т1.1, Т2.1, Т3.1 та Т4.2: 

v(2)
1.1=v(2)

2.1=v(2)
3.1=v(2)

4.2=1. відповідно до (4.7) побудуємо 

інтегродиференційний критерій оцінки ступеня виконання елементарної 

функції ЕФ2: 

. 

Згідно (4.8), визначимо вагові коефіцієнти результатів тестів, які 

контролюють елементарну функцію ЕФ2: 

λ1.1 = 1/(N1.1·(1/N1.1 + 1/N2.1 + 1/N3.1 + 1/N4.2)) = 1/(5·(1/5 + 1/3 + 1/2 + 1)) = 

0,098; 

λ2.1 = 1/(N2.1·(1/N1.1 + 1/N2.1 + 1/N3.1 + 1/N4.2)) = 1/(3·(1/5 + 1/3 + 1/2 + 1)) = 

0,164; 

λ3.1 = 1/(N3.1·(1/N1.1 + 1/N2.1 + 1/N3.1 + 1/N4.2)) = 1/(2·(1/5 + 1/3 + 1/2 + 1)) = 

0,246; 

λ4.2 = 1/(N4.2·(1/N1.1 + 1/N2.1 + 1/N3.1 + 1/N4.2)) = 1/(1·(1/5 + 1/3 + 1/2 + 1)) = 

0,492. 

Умова нормування вагових коефіцієнтів виконується - їх сума 

дорівнює 1. 

Очевидно, що розрахунок ІДК за загальними результатами тестів, а не 

за результатами дешифрування щодо кожної контрольованої елементарної 

функції, призводить до зниження точності обчислень. При використанні 
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двійкової шкали оцінювання та пропонованого підходу до визначення 

вагових коефіцієнтів, як буде показано нижче, необхідна точність 

гарантовано буде забезпечена. Однак при переході від дворівневої до 

багаторівневої шкали (наприклад, традиційної для систем оцінювання 

чотирирівневої «5-4-3-2») внаслідок виникнення компенсації задана точність 

визначення оцінки не може бути забезпечена, що потребують застосування 

складних процедур дешифрування. Далі в цій роботі обмежимося 

дворівневою шкалою оцінювання. 

Реалізація алгоритму умовного пошуку. Перед розробкою 

алгоритмів пошуку нЕФ необхідно відзначити наступні умови. 

1. Для розробки та реалізації алгоритмів діагностування може 

знадобитися перегляд та зміна рівневої структури груп функцій та 

елементарних функцій (збільшення або зменшення їх кількості, корекція 

формулювань та т.д.). При цьому реалізується контролепридатна структура, 

зручна для діагностування і, при необхідності, трансформації в вихідний 

варіант. 

2. Необхідна спільна (взаємопов'язана, ітеративна) побудова 

діагностичних тестів (вибір формату таблиці відповідності, конструювання 

складових та змішаних тестів із заданою покриває здатністю та т.д.) та 

контролепридатного об'єкта діагностування з необхідним вмістом та 

структурою груп функцій та елементарних функцій. 

Виконання вищевказаних вимог дозволяє розробити та реалізувати 

ефективні процедури та алгоритми діагностування. 

В даному розділі пропонується алгоритм умовного пошуку нЕФ для 

способу тестування, побудованого за принципом дихотомії (рисунок 

4.3). Вихідними даними є загальна кількість рівнозначних (рівноймовірних) 

ЕФ - h. Для них визначається кількість кроків тестування Nт=[log2h] ([ ] - 

операція округлення в більшу сторону). Умови, за якими приймається 

рішення про належність результату до одного з варіантів (S1, S2 або S*), 

розглядається в наступному розділі даної роботи. 
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Для кожного кроку відповідно до принципа дихотомії визначається 

необхідну кількість тестів, причому кількість тестів збільшується, а кількість 

контрольованих ЕФ - зменшується, приблизно у 2 рази. 

Реалізація тестового діагностування проводиться відповідно до умовної 

процедури пошуку. Спочатку реалізуються тести першого кроку. У разі якщо 

результат тесту належить або діапазону S0, або діапазону S1 (які 

визначаються для кожного теста, оскільки залежать від кількості 

контрольованих ними елементарних функцій), то є умови для впевненого 

прийняття рішення. Якщо результат вимагає уточнення, то реалізуються 

тести другого кроку та т.д. Після реалізації всіх необхідних тестів 

проводиться розрахунок ступеня виконання кожної з h ЕФ та оцінювання 

його за дворівневою шкалою. 

Застосування запропонованого алгоритму дозволяє скоротити кількість 

кроків, а, відповідно, та реалізованих тестів пошуку. З точки зору 

зменшення реалізованої довжини тестової послідовності ефективність 

алгоритму може бути оцінена коефіцієнтом ефективності 

KE=(NД–NТ)/NД·100 %,     (3.9) 

де NT - кількість тестів, що реалізуються в разі застосування 

пропонованого алгоритму; NД - підготовлена кількість тестів при дихотомії. 

Очевидно, коефіцієнт ефективності залежить від розподілу конкретних 

значень оцінок кожної елементарної функції (чим менше розкид оцінок 

елементарних функцій, тим більше коефіцієнт) та має випадковий 

характер. Максимальне значення коефіцієнта ефективності відповідає 

мінімальній кількості кроків, рівному 1. Така ситуація можлива у випадках, 

коли всі елементарні функції або мають майже максимальний степінь 

(близький до 1), або майже мінімальний степінь виконання (близький до 0), 

та рішення приймається без необхідності подальшого пошуку (на ранніх 

етапах діагностування). 
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Рисунок 3.8 - Схема алгоритму умовного пошуку нЕФ на основі 

принципу дихотомії 

 У загальній оцінці параметрів пропонованого алгоритму пошуку нЕФ 

розроблена програма імітаційного моделювання. Вона дозволяє для 

випадково заданих вихідних даних (ступеня виконання ЕФ) промоделювати 

роботу алгоритму дихотомії та визначити кількість кроків діагностування, 

необхідних для реалізації тестів пошуку, а також коефіцієнт ефективності. 
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Верифікація запропонованого алгоритму умовного пошуку за 

допомогою програми імітаційного моделювання. Для дослідження 

можливостей алгоритму ефективно використовувати моделювання. Воно 

дозволяє виконати імітацію вихідних даних (наприклад, ступеня виконання 

ЕФ), виконати розрахунок за заданим алгоритмом та проаналізувати 

отримані результати. Тому була розроблена програма імітаційного 

моделювання в середовищі Visual Basic for Application (VBA), інтегрованої в 

пакет Microsoft Excel. Вихідні дані для моделювання: 

- задана загальна кількість контрольованих елементарних функцій h; 

- випадково обрані значення ступеня виконання для кожної елементарної 

функції в діапазоні від 0 до 1 (що моделюють реальні оцінки ступеня 

виконання ЕФ); 

- лінійний формат інтегродиференційного критерію; 

- глибина локалізації діагностування - визначення ступеня виконання 

кожної ЕФ; 

- довільна кратність (кількість) нЕФ; 

- порогове значення для прийняття рішення, виконується ЕФ чи ні. 

Застосування розробленої програми моделювання умовного алгоритму 

пошуку нЕФ із застосуванням адитивного інтегродиференційного критерію 

оцінки ступеня виконання дозволило вирішити такі завдання: 

1. Побудувати відповідно до принципу дихотомії таблицю 

відповідності ЕФ та контролюючих їх тестів (Тi.j, де i - номер кроку 

тестування;  

j - номер тесту на i-му кроці тестування). 

2. Розрахувати відповідно до інтегродиференційного критерію 

значення результатів тестів. 

3. Реалізувати запропонований алгоритм умовного пошуку - 

дихотомію. 



145 

 

4. Розрахувати вагові коефіцієнти диференційних оцінок 

(результатів тестів пошуку) для визначення виконання ЕФ відповідно до 

інтегродиференціального критерію. 

5. Визначити ступінь виконання ЕФ з використанням результатів 

тестів без деталізації результатів кожного тесту по контрольованим ними ЕФ. 

Результати роботи програми моделювання представлені на рисунку 

3.9. Таблиця відповідності будується в припущенні, що результат тесту 

визначається як лінійний інтегродиференційний критерій ступенів виконання 

контрольованих ним рівнозначних (рівноймовірних) ЕФ, кожна з яких має 

значення ступеня виконання в діапазоні [0; 1]. Значення ступенів виконання 

кожної ЕФ задаються випадковим чином (стовпець «То» - тест виявлення, 

який контролює всі елементарні функції). Далі за принципом дихотомії 

будуються всі тести пошуку Tij, де i - номер кроку діагностування, j - номер 

тесту на i-му кроці діагностування. Задані випадковим чином значення 

ступеня виконання кожної елементарної функції переписуються у відповідні 

комірки контролюючих їх тестів, але враховуються тільки при порівнянні з 

розрахованим по ІДК результатом (стовпець «IDC»). Звернемо увагу, що в 

програмі для скорочення застосовується позначення ЕФ як «Е». 

Обчислення результату після виконання всіх кроків тестування 

здійснюється з використанням запропонованого інтегро-диференціального 

критерію - ваговий коефіцієнт тесту визначається кількістю контрольованих 

ним елементарних функцій за методикою, запропонованої вище. Якщо на 

певному етапі результати тесту не вимагають подальшого уточнення, 

тобто виконуються умови точного визначення (наприклад, результат подачі 

тесту Т2.3, зазначений символом «0», відповідним станом S0, показує, що 

жодна з контрольованих тестом елементарних функцій точно не 

виконується), то далі дихотомія для перевірки контрольованих ним 

елементарних функцій (Е6, Е7 та Е8) не проводиться (тести Т3.5 (контроль 

Е6 та Е7), Т.3.6 (контроль Е8), Т4.3 (контроль Е6) та Т4.4 (контроль Е7) не 

подаються). Після реалізації всіх кроків діагностування по кожній ЕФ 
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визначається ступінь виконання за двійковою шкалою (0/1, стовпець «IDC», 

додатково ілюстрований кольором: червоний - ЕФ не виконується, зелений - 

ЕФ виконується). 

 

Рисунок 3.9 - Екранна форма програми моделювання 

 

Приклад. Наведемо приклад розрахунку ступеня виконання ЕФ Е2, 

використовуючи вагові коефіцієнти, визначені в прикладі 4.1, а результати 

тестів взявши з рядка в таблиці діагностування (див. Рисунок 4.4).              

О2 = λ1.1·R1.1 + λ2.1·R2.1 + λ3.1·R3.1 + λ4.2·R4.2 = 

= 0,098·0,55 + 0,164·0,63 + 0,246·0,48 + 0,492·0,43 = 0,49. 

У вихідних даних в стовпці «То» випадковим чином було задано 

значення ступеня виконання елементарної функції Е2, рівне 0,43 (стан на 

момент тестування). В результаті розрахунку ІДК отримано значення ступеня 

виконання 0,49. І по заданому, та за отриманим результатам можна зробити 

висновок про те, що обидва вони індиціюють недостатній ступінь виконання 

(нижче заданого порогового значення 0,5).  

З порівняльного аналізу стовпців «То» (вихідні дані) та стовпця «IDC» 

(результати тестування) можна зробити висновок, що тести пошуку 

дозволили правильно визначити ступінь виконання всіх елементарних 

функцій. Абсолютні значення результатів обчислення ІДК не аналізуються, 

оскільки вирішується завдання пошуку ЕФ з недостатнім ступенем 

виконання. Для точного обчислення необхідне дешифрування результатів 

тестів по кожній ЕФ. 
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У загальному випадку ступінь виконання можна виявити на тестах, які 

контролюють тільки одну ЕФ. Однак з досить великою ймовірністю може 

зустрітися такий розподіл ЕФ, що кількість тестів може бути 

зменшено. Наприклад, на рисунку 3.9 з заздалегідь розрахованих та 

підготовлених 19 тестів було реалізовано 15, що призвело до зменшення 

фактичної кількості реалізованих тестів відповідно до (4.9) на 21%, а це 

значить, що зменшилися та ресурси (тимчасові, технічні та т.п.), необхідні 

для реалізації процедури пошуку нЕФ довільної кратності в обраній 

двійковій шкалі оцінювання. 

Тест кожного кроку дозволяє з більшою глибиною та рівнем деталізації 

виявити ступінь виконання контрольованих ним елементарних 

функцій. Природно, це вимагає ускладнення процедури формування тестів, 

тому виявлення ступеня виконання ЕФ на ранніх етапах діагностування 

істотно підвищує ефективність та знижує ресурсомісткість процедури 

контролю. 

Необхідно відзначити, що пропонований алгоритм (рисунок 4.3) більше 

підходить для тестів групи інтерфейсних функцій, оскільки тести кожного 

рівня можна формувати із загальної структурованої бази даних у вигляді 

опитувального списку. Тест виявлення, який контролює, наприклад, все ЕФ 

одного типу, може містити кілька перевірок загального характеру за 

властивостями контрольованих об'єктів. Якщо результат негативний, то 

очевидно, що подальше тестування не має сенсу. Застосування зазначеного 

підходу дозволяє побудувати тести з максимальною ефективністю та 

економічністю. 

Тести інших видів груп функцій, як правило, є складними та вимагають 

детального дешифрування результатів по кожній ЕФ в рамках кожного 

реалізованого тесту. Тому необхідно адаптувати пропоновані алгоритми 

пошуку до контролю ЕФ різного виду. 

Розроблені процедури та алгоритми діагностування, а також програма 

імітаційного моделювання, включені до складу методичного, 
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інформаційного, алгоритмічного та програмного забезпечення 

автоматизованої системи технічного діагностування елементарних функцій 

проектованих та реалізованих системи управління комп’ютерними 

мережами, приклади яких наведені в розділі 9. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Наведено результати побудови та дослідження методів та алгоритмів 

тестового діагностування для вирішення завдань контролю функціонування 

елементів та пристроїв системи управління комп’ютерними мережами. 

Запропоновано застосування основних положень та апарату технічної 

діагностики до вирішення завдань реалізації та оцінки результатів тестового 

діагностування стосовно використовуваного функціональному підходу до 

опису об'єктів діагностування та моделі дефектів. 

Виконано класифікацію та аналіз підходів до реалізації тестового 

діагностування елементів та пристроїв системи управління комп’ютерними 

мережами( методів тестового діагностування, діагностичних тестів, способів 

дешифрування та оцінювання результатів, алгоритмів виявлення та пошуку 

несправностей, способів формалізації представлення результатів), вказані 

області їх доцільного застосування для різних варіантів критеріїв, наведені 

ілюструють приклади. 

Виконано розробку, реалізація та верифікація алгоритму умовного 

пошуку функціональних дефектів (елементарних функцій з недостатнім 

ступенем виконання). Запропонований алгоритм дозволяє зменшити середню 

кількість кроків та середній час діагностування шляхом застосування умовної 

процедури переходу до наступного етапу на основі запропонованої 

математичної моделі прийняття рішення про стан об'єктів контролю за 

результатами реалізації складних діагностичних тестів. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 

КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

4.1 Ентропія розподілу ймовірностей управляємого процесу 

 

Нехай процес функціонування мережі в кожний момент часу t 

характеризується вектором змінних станів {x1(t), x2(t),…, xn(t)} або 

функціоналом Ф{x1(t), x2(t),…, xn(t)}. Вказані змінні станів є випадковими 

величинами зі своїми законами розподілу р(хi). Управління мережею - 

процес приведення змінних стану мережі за заданий час з початкового стану 

до оптимального. Наприклад, хi - час доставки інформації між двома вузлами 

мережі. Якість функціонування мережі характеризується середньою 

затримкою повідомлень, яка обчислюється середньою величиною затримки 

на всіх вузлах. Завдання управління мережею має на меті мінімізацію і 

підтримку на рівні, не більше за задане середнє очікування і зменшення 

дисперсії середньої затримки повідомлень в мережі. 

При цьому вимоги до точності управління мережею часто поєднуються 

з вимогами збільшення швидкості протікання процесу. У термінах теорії 

інформації є визначення: процес управління мережею є процес зменшення 

невизначеності стану мережі, що може бути чисельно представлено, як зміна 

ентропії мережі в процесі управління, оскільки ентропія визначає відхилення 

параметрів мережі за даний момент часу. 

Відомо, що середня кількість інформації при перенесенні сигналу 

дорівнює різниці ентропії розподілу імовірностей цієї величини до і після 

отримання сигналу. Таким чином, визначивши зміну ентропії керованого 

процесу функціонування мережі в процесі управління, можна визначити 

кількість інформації, необхідну для отримання заданого відхилення 

ймовірності змінних стану мережі. 

Вичерпною характеристикою координат процесу кожного заданого 

моменту часу - є розподіл імовірностей цих величин. 
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Для безпосередніх координат, що приймають довільні значення в 

деяких інтервалах, будемо розглядати щільність імовірності: 

р(х1, х2, …, хn). (4.1) 

Кожну сукупність значень параметрів інформаційної мережі можна 

розглядати, як певний стан мережі. 

У теорії ймовірності і теорії інформації поняття ентропії визначається 

розподілом імовірностей будь-яких змінних. Ентропією безперервного 

розподілу ймовірностей змінних х1, х2,…хn прийнято величину - 

 n1n21n21 dx,...,dx)x,...,x,x(plog)x,...,x,x(p...H  








 (4.2) 

Теорія інформації розглядає ентропію розподілу ймовірностей в 

системах отримання і передачі інформації. При цьому вважається, що після 

отримання інформації про яку-небудь величину, розподіл імовірності цієї 

величини і, отже, ентропія можуть істотним чином змінитися. 

Тим самим поняттю ентропії в теорії інформації приписується 

значення «суб'єктивної», або відносної характеристики. Подібну ентропію 

будемо називати інформаційною ентропією. Крім інформаційної ентропії, 

для опису управлінням взаємодії елементів мережі, доцільно використати 

інше поняття ентропії, яке є, нібито додатком поняття фізичної ентропії до 

керованих процесів, що характеризуються не координатами безлічі елементів 

мережі, а обмеженим числом різних величин - координат. Цей вид ентропії 

будемо називати ентропією розподілу ймовірностей координат керованого 

процесу або просто ентропією процесу. Вказані поняття ентропії мають 

однакові математичні вирази. 

Ентропія розподілу ймовірностей координат керованого процесу 

виражається тією ж формулою, що і інформаційна ентропія: 

n1n21n21 dx,...,dx)x,...,x,x(plog)x,...,x,x(p...H  








. 
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Відмінність має місце в сутності вказаних понять і полягає в 

наступному. Інформаційна ентропія, як вище вказувалося, істотним чином 

залежить від інформації, що отримується даним спостерігачем, і є, внаслідок 

цього, відносною «суб'єктивною» характеристикою. Ентропія процесу і 

розподіл імовірностей координат цього процесу - об'єктивні характеристики, 

які не залежать від інформації, отриманої окремим спостерігачем. 

Іншими словами, вважається, що ентропію розподілу ймовірностей 

координат будь-якого процесу, не можна змінити, вимірявши з тією чи 

іншою точністю ці координати (параметри) інформаційної мережі (ІМ). Для 

зміни ентропії процесу необхідне втручання в цей процес, тобто управління 

або «природний» вплив. Фізична ентропія є окремий випадок ентропії 

процесу, а саме той випадок, коли координатами процесу є параметри 

інформаційної мережі. 

Отже, є два загальних поняття ентропії, що мають однаковий 

математичний вираз: ентропія процесу і інформаційна ентропія. 

Розглянемо деякі властивості ентропії. Оскільки математичні 

визначення інформаційної ентропії і ентропії процесу однакові, всі 

співвідношення в рівній мірі слушні для обох видів ентропії. 

Якщо координати х1, х2, …, хn незалежні, то: 

р(х1, х2, …, хn) = р(х1) р(х2) …р(хn)  і, 

log р(х1, х2, …, хn) =


n

i

ixp
1

)(log , 

де р(х1), р(х2), …, р(хn) - щільності розподілу ймовірностей величин х1, х2, …, 

хn. Таким чином, для незалежних величин: 

.log)()(...)()(

)(...)()(log)()(

)(...)()(log)(

,...,,log)()...()(...

112211

3322211

22111

21

1

21

















































































nnnnn

nn

nn

n

n

i

in

dxxxpdxxpdxxpdxxp

dxxpdxxpdxxpxpdxxp

dxxpdxxpdxxpxp

dxdxdxpxpxpxpH

 



152 

 

Але за визначенням щільності ймовірності 

1)( 




ii dxxp . 

Тому 

,
1





n

i

iHH   (4.3) 

де Ні - ентропія і-ї з незалежних величин. 

Отже, ентропія незалежних параметрів процесу дорівнює сумі ентропії 

кожної координати. 

Якщо процес характеризується лише одним параметром х, то ентропія:  

.)(log)( dxxpxpH  




  (4.4) 

Якщо параметр х може приймати лише дискретні значення, імовірності 

яких дорівнюють  р1, р2, …, рm, то ентропія такого параметру виражається 

формулою: 

 


m

i

jj ppH
1

.log  (4.5) 

Ця формула може бути отримана простим граничним переходом з (4.4). 

Якщо дискретна величина не має відхилення, тобто значення її строго 

фіксоване, то всі імовірності рj, крім однієї, рівні нулю, а ця єдина 

імовірність дорівнює -1. Таким чином, ентропія дискретної величини при 

відсутності відхилення дорівнює нулю. Це безпосередньо витікає з (3.5), де 

0рj1. 

Ентропія величини, яка може приймати m значень, як відомо, 

максимальна, якщо всі ці значення незалежні і рівноімовірні. 

Ентропія безперервної величини заданої абсолютно точно, дорівнює 

негативній нескінченності. 

Це положення легко довести, здійснюючи граничний перехід від 

розподілу ймовірностей з кінцевою дисперсією до випадку, коли дисперсія 
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дорівнює нулю. Щільність імовірності при такому переході перетворюється 

в -функцію і ентропія прагне до -. 

.)(log)(  




dxxxH   

Слід відзначити, що зростання абсолютної величини ентропії, зі 

зменшенням дисперсії (збільшенням точності), відбувається в логарифмічній 

пропорції, тобто «плинно». Перетворення в нескінченність Н(х), при точному 

завданні безперервної величини х, не можна вважати недоліком поняття 

ентропії, як характеристики невизначеності. Відзначене положення вказує 

лише на недоцільність використання поняття ентропії в тих випадках, коли 

застосовується ідеалізація (модель) процесу з точним завданням 

безперервних величин. 

У реальних процесах фізичні величини ніколи не можуть бути виміряні 

і задані абсолютно точно, і ентропія ніколи не перетворюються в 

нескінченність. 

Ентропія безперервної величини, маючи заданий середній квадрат, 

максимальна при нормальному законі розподілу ймовірності. 

Для підтвердження цього положення знайдемо екстремум ентропії. 

dx)x(plog)x(pH  
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Умова екстремуму функціонала: 
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Звідки: 

2
2 x

Cep


 , 

де С=const; =const. 

Визначаючи С і 2 з умови (3.7), отримуємо формулу нормального 

розподілу ймовірностей (розподіл Гаусса): 

2

2

2

2

1
)( 



x

exp


  

Легко перевірити, що нормальний розподіл при заданих умовах 

відповідає саме максимуму ентропії і цей максимум дорівнює: 

).13,4log()2log(   eH   (4.8) 

Таким чином, при заданому середньому квадраті нормальний розподіл 

відповідає найбільшій невизначеності величини х з всіх можливих 

розподілів. 

Тут необхідно указати на важливе положення: практичне значення має 

не абсолютна величина ентропії, а її приріст. 

Це положення справедливе, мабуть, як твердження, що значення має не 

абсолютна величина потенціалу, а різниця потенціалів. Воно знімає 

ускладнення, пов'язане з розмірністю величин. Дійсно, якщо х - розмірна 

фізична величина, то щільність імовірностей р(х) має розмірність зворотну 

розмірності х. 

Отже, під знаком логарифма з'являється розмірна величина. Проте у 

виразу різниці ентропій завжди присутній логарифм відношення і фізична 

розмірність скорочується. Це наочно демонструє формула (3.8). Різниця 

ентропій двох станів, що мають нормальні розподіли і середні квадрати 

2

2

2

1 σσ , , дорівнює: 

 .loglog)e2log()e2log(HH
2

1

1

2

1212








  (4.9) 

Використання поняття ентропії, зрозуміло, не замінює детального 

вивчення процесу управління взаємодією елементів інформаційної мережі. 
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Однак розгляд ентропії дозволяє встановити деякі загальні умови організації 

управління процесами. 

 

4.2 Ентропія в замкнених системах 

 

Нехай стан процесу (функціонування мережі) в кожний даний момент 

часу характеризується сукупністю станів х1, х2, …, хn, які назвемо 

координатами процесу. Координати процесу завжди мають відхилення 

відносно бажаних значень, тобто містять випадкові складові [15]. 

Одним з основних завдань управління функціонуванням ІМ є 

зменшення відхилень процесу від бажаного. При цьому, вимога до точності 

управління підвищується. 

Необхідно зазначити, що в літературі з теорії інформації, часто 

отримання інформації про який-небудь процес подібне до поняття про зміну 

ентропії самого цього процесу. Нагадаємо, що поняття приросту ентропії 

стану процесу є величина відхилення відносно деякого бажаного 

проходження процесу. Отже, зміна ентропії стану процесу є об'єктивною 

характеристикою. Ця зміна не може бути досягнута тільки шляхом 

отримання інформації, тобто «відображенням» або «зображенням» процесу. 

Для зміни ентропії, у вказаному її розумінні, необхідна організована зміна 

процесу, тобто управління. 

Отримання певної кількості інформації в процесі необхідне, але ще 

недостатнє для здійснення управління. 

                         

      Блок 1                   Блок 2                       Блок 3                         Блок 4        

 

 

 

 

Рис.4.1 - Замкнена схема процесу управління 
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На рисунку 4.1 зображена замкнута схема процесу управління. 

Інформація про керований процес (блок 1), (координати Хі) приймається за 

допомогою системи отримання інформації (блок 2). Отримана інформація 

обробляється в системі передачі і обробки інформації (блок 3). Оброблена 

інформація поступає в систему формування управляючих впливів Zi - 

виконавчу систему (блок 4). 

Управляючі впливи Хі  впливають на керований процес в напрямку 

зменшення ентропії процесу. 

При розгляді передачі і перетворення інформації величини х1, х2, …, хn 

потрібно трактувати як вхідні величини системи отримання і перетворення 

інформації, а у1, у2, …, уn - як вихідні величини цієї системи. Отже, кількість 

переданої і перетвореної інформації виражається логарифмом відношення 

щільності імовірності вхідних величин після отримання сигналу на виході. 

Кількість інформації залежить від вхідних і вихідних величин. Для 

загального опису процесу передачі і перетворення інформації зручно 

розглядати математичне очікування або середню кількість інформації при 

передачі однієї величини (ху) і виражається формулою: 

I = M[H(x)] – My[Hy(x)]. (4.10) 

Величина My[Hy(х)] є усередненою характеристикою ефекту дії завад, а 

також запізнення при передаванні сигналу. 

Отже, середня кількість інформації при передачі ху дорівнює різниці 

ентропії розподілу імовірностей вхідної величини до отримання сигналу і 

усередненої ентропії розподілу ймовірностей цієї величини після отримання 

сигналу. 

Слід зауважити, що у разі нормального розподілу ймовірностей вхідної і вихідної величин середня кількість інформації при передаванні ху можемо виразити через коефіцієнт кореляції z вхідної і вихідної величин. 

Зазначимо, що величини х1, х2, …, хn так само як і величини у1, у2, …, уn 

розглядаємо  як компоненти n-мірних векторів і передаання х1, х2, …, хn  у1, 

у2, …, уn можна називати передаванням n-ого вектора ху. 
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Раніше, ніж записати відповідні вирази, пояснимо поняття 

кореляційної матриці і кореляційного визначника випадкового вектора. 

Кореляційні моменти є математичні очікування відхилень випадкових 

величин: 

)].)([(

)];)([(

)];)([(







yy

yy

yx

xy

xx

xx

mymyMR

mymxMR

mxmxMR







  (4.11) 

Матриці, складені з кореляційних моментів, називаються 

кореляційними матрицями, а визначники, відповідні цим матрицям, 

іменуються кореляційними визначниками. 

Можна показати, що ентропія випадкового вектора х, яка має 

нормальний закон розподілу, дорівнює: 

,)2(log)( xxn RexH    (4.12) 

де |Rxx| - кореляційний визначник даного вектора. 

Математичне очікування кількості інформації при передачі вектора 

ху при нормальному розподілі вхідних і вихідних величин: 
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1
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   (4.13) 

Якщо вихідний вектор не залежить від вхідного, тo 0xyR , 

|||||| xyxx RRR  , і кількість інформації дорівнює нулю: I=0. Для одномiрного 

випадку: 
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і вираз (3.6) можна представити у вигляді: 
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При розгляді понять передачі інформації в системах управління, 

необхідно проаналізувати інформаційні процеси при перетворенні координат 

і втрати інформації при проходженні сигналу через послідовно ввімкнені 

системи. 

У системах отримання передачі і обробки інформації (рис. 4.1) часто 

здійснюється перетворення координат. Перетворення координат: 

у1 = f1(x1, x2, …, xn), 

у2 = f2(x1, x2, …, xn), 

…………………….. 

уn = fn(x1, x2, …, xn) 

називається взаємно однозначним, якщо  перетворення 
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відмінне від нуля. Тут f1, f2, …, fn - деякі функції, що диференціюються.  

Зазначимо, що середня кількість інформації, яку передають, не 

змінюється при взаємно однозначному перетворенні координат. 

Інформація проходить послідовно від системи отримання інформації, 

до системи передачі, обробки інформації і виконавчу систему. Система 

передачі, обробки інформації і виконавча система не мають безпосереднього 

впливу з боку керованого процесу, бо передбачається лише однонаправленa 

дія управляючих координат zi на керований процес. 

Якщо ж керований процес надає безпосередній зворотний вплив на 

управляючі координати (виконавчу систему), то його можна привести до 

випадку однонаправленої дії додаткової інформації в систему отримання 

інформації. 

Питання ставиться так: чи може кількість інформації при передаванні 

xizi перевищувати кількість інформації при передаванні xiyi. Негативна 
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відповідь на це запитання приводиться без доказу, в зв'язку з достатньою 

вірогідністю. 

Середня кількість інформації при проходженні послідовно сполучених 

систем може тільки убувати або (у граничному разі відсутності додаткових 

завад) залишатися незмінною: 

IxzIxy, 

де: Ixz = M[H(x)] – Mz[Hz(x)] - середня кількість інформації при передачі  

хуz; 

 Ixy = M[H(x)] – My[Hy(x)] - середня кількість інформації при передачі ху. 

Звичайно, в теорії інформації розглядається передача інформації через 

розімкнені системи. Для процесів управління характерні замкнені контури 

циркуляції інформації. 

Розглянемо загальну схему процесу управління, представлену на 

рис.4.1. 

Відзначимо, що модель системи такого типу є адаптивною і відповідно, 

практично обробляє усі плинні прогнозовані збурення, які впливають на 

виконавчу систему. 

 Контур циркуляції в даній системі можна подати у вигляді: 

хуzх або хzх. 

Для отримання загальних співвідношень, справедливих для будь-яких 

ланцюгів замкненого контура (в які можуть входити і люди-оператори), 

необхідно використовувати досить загальне поняття передачі інформації. 

Розімкнемо контур в якій-небудь точці, наприклад, в точці з'єднання 

вимірювальної системи (системи отримання інформації) з керованим 

процесом (об'єктом). Іншими словами, припинимо надходження інформації 

від керованого процесу до вимірювальної системи. Подамо на вхід 

вимірювальної системи інформацію, тобто деяке значення х від стороннього 

джерела. Тоді після проходження сигналу через систему управління і 
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керований об'єкт на виході утвориться значення х'. Таким чином, в 

розімкненій системі має місце передача інформації типу хх’. 

Як відомо з основних співвідношень теорії інформації, кількість 

інформації при передачі хх’ дорівнює: 

I = M[H(x)] – Mх[Hх(x’)], (4.14) 

де Н(х) - ентропія х, 

Mх [Hх(x’)] - усереднене за  х значення ентропії після отримання сигналу 

х'. 

Для скорочення запису використані позначення: 

Н(x1, x2, …, xn) = Н(х), 

де x1, x2, …, xn - координати (параметри) керованого процесу. 

Співвідношення (4.14) можна представити у вигляді 

I = Н(х) - Hx(x') + S,  (4.15) 

де S = M[H(x)] – Mх[Hх(x’)]. 

Величина S називається приростом ентропії приведених шумів. Зміст 

цієї величини наступний. Величина Нх(x') є ентропією координат на виході 

(ентропія процесу) при заданому сигналі х на вході. Ця ентропія має кінцеву 

величину внаслідок впливу різного роду похибок і завад, причому вона 

відображає сумарний ефект дії похибок і завад вимірювачів, системи 

передачі і перетворення інформації, виконавчої системи, а також збурюючих 

сил безпосередньо на керований процес. Дія цих завад, ніби приведена до 

виходу контуру - керованим координатам х'. Член Mх[Нх(x')] – це та ж 

величина, усереднена за вхідною величиною х. 

Таким чином, приріст ентропії приведених завад  S є різниця ентропії 

завад, приведених до виходу, і тієї ж ентропії, усередненої за вхідними 

величинами. 

Якщо замкнути контур дискретного управління, то на вхід 

сприймаючої системи будуть впливати координати керованого процесу в 



161 

 

деякий момент часу t-1, а величиною х' будуть координати того ж керованого 

процесу в момент часу t, то величини х та х  будуть мати: 

х = х(t-1); x' = х(t). 

Величини Н(х') і Нх(х') при замкненому контурі дискретного 

управління звертаються до значень ентропії керованого процесу відповідно в 

(t-1)-й і t-й моменти часу. 

Рівняння (3.15) приймає вигляд: 

I(t) = Н(t-1) - Н(t) + S(t), 

або 

Н(t) - Н(t-1) = S(t) - I(t), (4.16) 

де Н(t-1) і Н(t) - значення ентропії керованого процесу відповідно в (t-1)-й і t-

й моменти часу; 

I(t) - кількість інформації, передана за відповідний інтервал часу від 

джерела до одержувача (яким є той же керований процес). 

Отже, приріст ентропії, керованого дискретним чином процесу, за 

інтервал дискретності дорівнює різниці приросту ентропії приведених завад і 

кількості інформації, переданої в замкненому контурі (x(t-1)x(t)) за той же 

інтервал часу. Позначимо індексом 0 початковий момент часу і з 

співвідношення (3.13), знаходимо: 

.)()()0()(
00
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iSiIHtH   (4.17) 

Ентропія керованого дискретним чином процесу дорівнює різниці 

початкової ентропії цього процесу, складеної з сумарним приростом ентропії 

завад, і сумарної кількості інформації, переданої через контур (x(t-1)x(t)). 

Для стаціонарного процесу  Н(t) = Н(t-1) і S(t) = I(t). 

Тому, для підтримки стаціонарного керованого процесу необхідно 

передавати через контур управління протягом інтервалу дискретності 

кількість інформації, яка дорівнює відповідному приросту ентропії 

приведених завад. Зазначимо, що для некерованого процесу кількість 

інформації I(t) дорівнює нулю, Н(t) - Н(t-1) = S(t), тобто приріст ентропії 
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приведених завад дорівнює приросту ентропії некерованого процесу за 

відповідний інтервал часу. 

Отже, для управління процесом функціонування мережі необхідно 

передавати протягом інтервалу дискретності управління, управляючу 

інформацію, обсяг якої визначається як сума необхідного зменшення 

ентропії процесу функціонування мережі за цей інтервал часу і сумарного 

приросту ентропії некерованого процесу за цей же інтервал часу. 

У загальному випадку, якщо процес характеризується вектором 

X1(t),X2(t),…Xn(t),то ентропія дорівнює: 

nnn dxdxxxxpxxxpH ,...,),...,,(log),...,,(... 12121  








. 

Оскільки важко визначити заздалегідь реальний закон розподілу р(х), 

зробимо припущення, що р(х) має нормальний закон розподілу. У цьому 

випадку ентропія, як відомо, визначається як: 

H = log (4,13). 

Таким чином, приріст (зменшення) ентропії в (3.16) буде визначатися 

як: 
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,    (4.18) 

і для оцінки кількості інформації, яка передається в системі управління 

мережею, ми повинні оцінити відношення дисперсій відхилення параметрів 

повідомлень, що досліджуються в мережі в різних ситуаціях, а така оцінка 

може бути зроблена за вимогами до параметрів основної мережі. 

 

4.3 Ентропія та інформація в розімкнених системах 

 

Як відомо, складні системи схильні до дії незакономірних збурень, що 

різко змінюються [28]. Тому система управління повинна підтримати вимогу 

до точності параметрів мережі, незважаючи на стохастичний характер 

зовнішніх збурень. Системи управління, що володіють такими 
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властивостями, називаються інваріантними (тобто не змінюють свої 

параметри). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2 - Інваріантна система управління в розімкнутому вигляді 

 

Таким чином, блок 1 (рис.4.2) відповідно відображає джерело 

стохастичних збурень, блоки 2, 3 і 4 - безпосередньо систему управління 

(отримання інформації, передачі і обробки інформації, виконавча система), а 

блок 5 - це керований процес, тобто керована інформаційна мережа. 

Скорочено цей контур може бути представлений у вигляді: 

XYZ. 

Як відомо, технічна реалізація абсолютно інваріантних систем складна. 

Їх потрібно розглядати як граничні характеристики, до яких прагнуть, але 

досягнути важко. Тому в ряді систем досягається інваріантність не повна, а 

часткова, або система інваріантна до , де під  з розуміємо похибку системи. 

Системою інваріантною до  назвемо таку систему, в якій зберігаються межі 

абсолютно інваріантної системи і існує динамічна похибка , що 

характеризує міру інваріантності. Користуючись основними визначеннями, 

згідно теорії інформації, можна указати таку абсолютно інваріантну систему, 

яка буде відрізнятися від вихідної наявністю динамічної похибки  при 

максимально необхідній кількості інформації Н. Порівняння таких систем 

для однієї множини вхідних сигналів дозволить отримати оцінку 
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інваріантності. При цьому Н і буде мірою -інваріантності для даного типу 

множини вхідних сигналів. 

Використовуючи оцінки інваріантності до , отримаємо вираз, що 

визначає необхідну кількість інформації Н: 

                            )log...log(log

2

2

1

1

n

nKH











 ,                      (4.19) 

де i - можливі середньоквадратичні відхилення параметрів інформаційної 

мережі, що контролюються, від необхідних значень; 

i  - середньоквадратична допустима похибка параметрів інформаційної 

мережі, що контролюються, від необхідних значень; 

i=1, 2,…, n; 

К - коефіцієнт, який залежить від типу каналу зв'язку, що 

використовується.  

Необхідно зазначити, система управління інформаційною мережею 

повинна володіти як можливістю адаптації до стійких плинних змін режиму, 

так і властивістю інваріантності, що дозволяє системі бути нечутливою до 

випадкових збурень. Таким чином, система управління повинна мати 

комбіновану структуру, яка об'єднує описані вище адаптивну (замкнену) і 

інваріантну (розімкнену). Структура її представлена на рис. 3.3., де БУ – 

блок узгодження. 

                                      

 

                                                   

                                                   

                                                                                                                             

 

 

             Рис. 4.3 - Структура комбінованої системи управління 
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Таким чином, середня кількість інформації, яку необхідно передати в 

системі управління повинна дорівнювати сумі виразів (4.18) і (4.19). При 

цьому буде забезпечено як властивість адаптивності, так і інваріантності. 

Описаний метод дозволяє знайти необхідний мінімум інформації, при 

якому параметри мережі матимуть задану точність. Якщо кількість 

інформації в системі управління буде меншою, то точність параметрів буде 

менше заданої. 

Очевидно, з точки зору теорії інформації і динамічної точності, 

необхідно, щоб система управління забезпечувала задану точність 

параметрів мережі при мінімальному обсязі управляючої інформації. 

Отже, з двох систем управління переваги будуть надані тій, яка 

вимагає меншу кількість управляючої інформації, це дозволяє знизити 

вимоги до якості каналів передавання даних, що використовуються 

системами управління. 

Тому інформаційно-ентропійний метод дозволяє визначити 

нетрадиційним способом кількість керуючої інформації у системі управління 

будь-якої комп’ютерної мережі. Таку оцінку за допомогою інших практичних 

методів майже неможливо отримати, так як обмежена кількість вихідних 

даних, особливо для мереж, на яких застосовуються різні  технології. 

Практична цінність забезпечується можливістю врахування ємності 

управляючої інформації з переліком вимог до точності параметрів основної 

мережі. Така оцінка визначається деякою дисперсією відхилення від 

математичного очікування. Чим більші вимоги до точності параметрів 

управляючої мережі, тим більша потрібна ємність управляючої інформації. 

Запропонована комбінована система управління (рис.4.3) дозволяє 

управляти комп’ютерною мережею у двох режимах, одночасно забезпечуючи 

як властивості адаптивності, так і інваріантності параметрів мережі.  

Зазначимо, що перший режим (назвемо його адаптивним) 

використовується у всіх системах управління. Він визначається тим, що 

виконує контроль параметрів комп’ютерної мережі, на підставі якого система 
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управління приймає рішення. Структура такої системи представлена на 

рис.4.1. 

 Другий режим (розімкнена система) дозволяє усунути аварійні 

ситуаціі, тому що аналізує спрогнозовані збурювальні фактори, враховуючи 

які, виконує коригування параметрів мережі. Структура такої системи 

представлена на рис.4. 2. 

 І, нарешті, комбінована структура (рис.4.3) дозволяє реалізувати 

обидва режими. Кількість інформаціі, яка передається та обробляється 

системою управління з одного боку, визначає основні властивості керованої 

комп’ютерної мережі, а з другого - зумовлює її структуру та основні 

властивості. 

4.4 Розрахунок обсягу управляючої інформації для забезпечення 

необхідної точності параметрів мережі 

 

 Інформаційно-ентропійний метод полягає в тому, що кількість 

управляючої інформації визначається як різниця ентропій комп’ютерної 

мережі перед ввімкненням СУ і після встановлення режиму нормальної 

роботи. При цьму враховується необхідна кількість управляючої інформації, 

яка необхідна для підтримки режиму нормальної роботи. Режим нормальної 

роботи мережі визначається середньє квадратичним відхиленням 

контрольованих параметрів від допустимих значень. Кількість каналів та їх 

параметри залежать від обсягу управляючої інформації. 

Наведемо методику, яка реалізує інформаційо-ентропійний метод і 

дозволяє визначити необхідні параметри каналів зв’язку системи управління, 

забезпечує необхідну точність управліання характеристиками основної 

комп’ютерної мережі. 

Як зазначено вище, одним з основних завдань проектування СУ є 

визначення мінімально необхідної кількості управляючої інформаціі, що 

забезпечує необхідну точність на керуючій мережі. У термінах теоріі 

інформаціі «управління мережею» — це процес зменшення невизначенності 

її стану, що чисельно характеризує зміни відповідної ентропіі, оскільки 

ентропія визначає відхилення параметрів мережі у кожному фіксованому 

моменті часу. 

Вихідними даними для розрахунку є відомості про: 

 об`єкт управління; 
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 параметри об`єктів управління; 

 відхилення параметрів вказаних об`єктів; 

У кожному конкретному випадку при виборі об`єктів управління та їх 

параметрів виходять з необхідної точності розрахунків та потреб системи 

управління. 

 Завдання розрахунку обсягу управляючої інформації доцільно 

реалізувати  в інтерактивному режимі, завдяки якому користувач в зручній 

для себе формі вибирає об`єкти та параметри управління. 

Для розрахунку обсягу управляючої інформації за вказаною методикою 

було розроблено алгоритм (рис.4.4). 
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Рис.4.4 - Алгоритм головної процедури 
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Інформаційно-ентропійний метод не залежить від характеру і кількості 

об`єктів управління та їх параметрів і тому є універсальним, тобто придатним 

для будь-якого типу мережі.  

 

Висновки до розділу 4 

 

На основі теорії інформації розроблено та застосовано для СУ 

методику розрахунку параметрів на базі інформаційно-ентропійного методу, 

яка дозволяє визначити один із основних параметрів системи управління, а 

саме: кількість управляючої інформації, котра забезпечує необхідну точність 

параметрів мережі, що управляється; розрахувати кількість каналів зв`язку 

для СУ з заданою пропускною спроможністю для керування параметрами 

мережі з необхідною точністю.  

Розроблено комбіновану структуру системи управління, яка забезпечує 

системі як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурювань, 

так і інваріантності до випадкових збурюючих факторів. 

Розроблена методика дає можливість розрахувати кількість каналів 

зв`язку для СУ з заданою пропускною спроможністю для управління 

параметрами мережі з необхідною точністю. 

Розглянуто способи врахування різних збурюючих факторів у 

випадках, коли відомі закони розподілу і коли апріорна інформація про них 

відсутня.  
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 ВИСНОВКИ 

Отримані та науково обгрунтовані в дисертації результати в сукупності 

вирішують наукову задачу, яка полягає у розробці методики розрахунку 

показників якості інформаційно-комп'ютерних систем на базі алгоритмів 

тестового діагностування та інформаційно-ентропійного методу, що дає 

змогу сформулювати наступні висновки. 

Методи дешифрування, засновані на аналізі таблиць функцій 

несправності, що не дозволяють ефективно обробляти багато параметричні 

моделі елементів з функціональними дефектами, що має місце в зв'язку з 

ускладненням апаратно- програмної реалізації елементів і пристроїв систем 

управління і їх діагностичних моделей.  

Розвитком дослідження є рішення в даній роботі завдань забезпечення 

високих якісних і експлуатаційних показників з використанням методів і 

засобів діагностики і контролю.  

В роботі розглінуто діагностичні моделі, алгоритми тестового 

діагностування, методи обробки, дешифрування і прийняття рішень про 

технічний стан елементів і пристроїв систем управління комп’ютерними 

мережами.                            

На кожному етапі вирішення завдань діагностики значущим фактором 

ефективності та результативності прийнятих технічних рішень є вибір і 

застосування адекватного математичного апарату. Методи побудови та 

дослідження елементів систем управління ґрунтуються на фундаментальних 

роботах в галузі кібернетики вітчизняних і зарубіжних дослідників.  

Реалізовані в роботі методи і алгоритми м'якого декодування сигналів і 

повідомлень на основі комбінування двійковій, багатозначної і нечіткої 

логіки дають для певних поєднань реальних перешкод кращі показники 

достовірності, ніж традиційні. 

Наведені результати побудови й практичного застосування методів 

аналізу й кількісної оцінки результатів діагностування елементів і пристроїв 

розподілених інформаційно-комп’ютерних систем. 
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Виконана класифікація способів визначення інтегральних оцінок 

результатів тестового діагностування, а також аналіз і обґрунтування вибору 

критерію формування інтегральної оцінки стану елементів розподілених 

інформаційно-комп’ютерних систем - адитивного інтегро-диференціального 

критерію оцінювання, який дає необхідні показники точності й адекватності 

в рамках розв'язуваних завдань діагностування, з урахуванням обмежень і 

особливостей його використання. 

Розроблена методика аналізу узагальненої структури обраного 

адитивного лінійного критерію оцінювання стану об'єкта контролю, 

запропонований спосіб формалізованої оцінки впливу диференціальних 

складових (результатів тестів) на інтегральний показник, що характеризує 

технічний стан об'єкта контролю, створена методика формування 

коригувальних дій при необхідності зміни (поліпшення) результатів 

діагностування й контролю. 

Побудована ієрархічна процедура визначення кількісної оцінки стану 

елементів розподілених інформаційно-комп’ютерних систем, що враховує 

особливості діагностичної моделі для розв'язку завдань перевірки 

правильності функціонування. Показані особливості її використання для 

оцінки результатів діагностування, а також можливість її застосування для 

інших часткових завдань (наприклад, порівняльного аналізу й вибору 

елементів розподілених інформаційно-комп’ютерних систем для реалізації 

проекту системи керування із заданими технічними характеристиками). 

Запропонована методика розрахунків основних експлуатаційно-

технічних показників елементів розподілених інформаційно-комп’ютерних 

систем, особливістю якої є встановлення й оцінка впливу процедур і 

характеристик діагностування на значення основних показників 

розподілених інформаційно-комп’ютерних систем, дані рекомендації із 

практичного застосування. 
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Наведено результати побудови та дослідження методів та алгоритмів 

тестового діагностування для вирішення завдань контролю функціонування 

елементів та пристроїв системи управління комп’ютерними мережами. 

Запропоновано застосування основних положень та апарату технічної 

діагностики до вирішення завдань реалізації та оцінки результатів тестового 

діагностування стосовно використовуваного функціональному підходу до 

опису об'єктів діагностування та моделі дефектів. 

Виконано класифікацію та аналіз підходів до реалізації тестового 

діагностування елементів та пристроїв системи управління комп’ютерними 

мережами ( методів тестового діагностування, діагностичних тестів, способів 

дешифрування та оцінювання результатів, алгоритмів виявлення та пошуку 

несправностей, способів формалізації представлення результатів), вказані 

області їх доцільного застосування для різних варіантів критеріїв, наведені 

ілюструють приклади. 

Виконано розробку, реалізація та верифікація алгоритму умовного 

пошуку функціональних дефектів (елементарних функцій з недостатнім 

ступенем виконання). Запропонований алгоритм дозволяє зменшити середню 

кількість кроків та середній час діагностування шляхом застосування умовної 

процедури переходу до наступного етапу на основі запропонованої 

математичної моделі прийняття рішення про стан об'єктів контролю за 

результатами реалізації складних діагностичних тестів. 

На основі теорії інформації розроблено та застосовано для СУ 

методику розрахунку параметрів на базі інформаційно-ентропійного методу, 

яка дозволяє визначити один із основних параметрів системи управління, а 

саме: кількість управляючої інформації, котра забезпечує необхідну точність 

параметрів мережі, що управляється; розрахувати кількість каналів зв`язку 

для СУ з заданою пропускною спроможністю для керування параметрами 

мережі з необхідною точністю.  
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Розроблено комбіновану структуру системи управління, яка забезпечує 

системі як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурювань, 

так і інваріантності до випадкових збурюючих факторів. 

Розроблена методика дає можливість розрахувати кількість каналів 

зв`язку для СУ з заданою пропускною спроможністю для управління 

параметрами мережі з необхідною точністю. 

Розглянуто способи врахування різних збурюючих факторів у 

випадках, коли відомі закони розподілу і коли апріорна інформація про них 

відсутня.  

Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять 

інформаційно-ентропійний метод, методики інтелектуального управління 

комп’ютерними мережами, методика кількісної оцінки результатів тестового 

діагностування елементів комп’ютерних мереж,  оптимальне управління, 

системний аналіз, імітаційне моделювання,  математичного моделювання, 

теорія інформації, теорія інваріантності, теорія ієрархічних багаторівневих 

систем, теорія складних систем,  а також методи теорії багатокритеріальної 

оптимізації. 

Розроблено методики кількісної оцінки результатів тестового 

діагностування елементів комп’ютерних мереж, які забезпечують вирішення 

завдань реалізації та оцінки результатів тестового діагностування стосовно 

використовуваного функціонального підходу до опису об'єктів 

діагностування та моделі дефектів; 

Удосконалено методику розрахунку узагальнених показників елементів 

комп’ютерних мереж, яка на відміну від існуючих дозволяє оцінити вплив 

процедур і характеристик діагностування на значення основних показників 

управління комп'ютерними мережами; 

Розроблено алгоритми умовного та безумовного пошуку при перевірці 

правильності функціонування мережних елементів, особливістю яких є 

зменшення середньої кількість кроків та середній час діагностування 

шляхом застосування  процедури переходу до наступного етапу на основі 
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запропонованої математичної моделі прийняття рішення про стан об'єктів 

контролю за результатами реалізації складних діагностичних тестів; 

Розроблено методику розрахунку параметрів мережі для діагностики 

комп'ютерних систем на базі інформаційно-ентропійного методу, яка дає 

можливість розрахувати кількість управляючої інформації та забезпечує 

необхідну точність параметрів комп’ютерної мережі. 

Результати дослідження та розроблені методики охоплюють новітні 

технологічні рішення і доцільні до впровадження в комп’ютерних мережах. 

Таким чином, поставлені науково-прикладні завдання вирішено в 

повному обсязі, мету наукового дослідження досягнуто. 
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