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АНОТАЦІЯ 

 

Корнага Я.І. Моделі та методи організації та управління 

гетерогенними розподіленими базами даних з динамічною структурою на 

основі мережецентричного підходу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», Київ, 2020. 

В наш час розподілені інформаційні системи виконують різні функції 

обробки та зберігання даних. Однією із них є забезпечення користувачів баз 

даних можливістю доступу до великих масивів інформації, при умові 

підтримки високої швидкості запису та вивантаження даних в умовах 

постійного масштабування обсягу оброблюваних даних, а також, доступ до 

даних незалежно від пристрою та типу підключення. Всі інші вимоги, такі як 

продуктивність, сумісність, керованість, захищеність, розширюваність і 

масштабованість пов'язані з якістю виконання цієї основної задачі.  

На даний час гетерогенні розподілені бази даних розвиваються 

швидкими темпами та забезпечуються все більшою кількістю нових 

можливостей та технологій. Збільшилась кількість також і сфер застосування 

розподілених баз даних. За останні три роки кількість інформації 

розташованої в глобальних мережах, збільшилася в кілька разів і досягла 40 

трильйонів гігабайт. З цієї інформації на сьогоднішній день тільки 15% 

зберігається у «хмарах», а інша частина на серверах та персональних 

комп’ютерах різних сфер діяльності людини в промисловій інфраструктурі, 

автоматиці, охороні здоров'я, транспорті, військовій техніці і багатьох інших. 

Обробка інформації в гетерогенних розподілені бази даних вийшла но 

новий рівень з появою нових технологій швидкісного мобільного зв’язку 

таких, як 5G. Внаслідок негативного впливу елементи мережі можуть 

виходити з ладу. Тому в таких умовах важливим є забезпечення 



3 

 

 

неперервного доступу до даних з врахуванням особливостей бездротового 

зв’язку протягом заданого часу під впливом зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів. До них належать відмови, збої елементів системи, 

навмисні пошкодження, електромагнітні завади, помилки обслуговуючого 

персоналу. Забезпечення доступу до даних будь-якої складної гетерогенної 

розподіленої системи здійснюється в три етапи: ідентифікація нештатної 

ситуації, локалізація нештатної ситуації, відновлення функціонування за 

рахунок перерозподілу ресурсів між вузлами як дротової так і бездротової 

мережі. 

Питанням побудови та управління гетерогенними розподіленими 

системами присвячено велику кількість наукових робіт українських та 

міжнародних вчених Г.М. Луцького, В.Є. Мухіна, Ю.В. Кравченка, 

Г.А. Кучука, І.Ю. Субача, а також F. Eliassen, A. Polini, J. Wildstrom, P. Stone, 

E. Witchel, R. Mooney, M. Dahlin і ін. 

Питання обробки даних в розподілених базах даних в роботах 

А.А. Авіжиєніса, В.А. Машкова, О.Ю. Ільїна, Ю.М. Коростіля, 

В.А. Савченка, M. Eltabakh, P. Tomar, V. Goebel та інших вчених. Питання 

стійкості розподілених систем щодо зовнішніх інформаційних впливів 

досліджувалось О.Г. Додоновим, Д.В. Ланде, Ю.В. Журавським, 

І.В. Рубаном. 

Питання побудови систем керування на основі мережецентричного 

підходу присвячено велику кількість наукових робіт В.В. Бушуєв, В.Ю. 

Осіпов, А.А. Купріянов, С.І. Макаренко, Н.М. Авдікеєв, Ф.Ф. Пащенко, С.В. 

Козлов, С.И. Макаренко, А.Я. Олейников і ін. 

У цих роботах розглядаються питання проектування і обробки 

інформації у гетерогенних розподілених базах даних і оптимізації складних 

систем, що володіють певною ефективністю функціонування в залежності від 

обраного показника якості: вартості проектування і експлуатації системи, 

середнього часу затримки повідомлення в мережі, надійності елементів 

системи. Велика увага приділяється задачі синтезу живучих і надійних 
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мереж. Разом з тим, в цих роботах не в повній мірі відображені питання 

визначення оптимального управління гетерогенними розподіленими базами 

даних з динамічною структурою середовища зберігання даних в умовах 

впливу внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих факторів. Виходячи з цього, 

недосконалість і обмеженість існуючих наукових методів обробки даних, 

зокрема, в бездротових мобільних мережах, не дозволяє забезпечити 

повноцінне управління гетерогенними розподіленими базами даних. 

Таким чином, на даний час в практиці і теорії побудови та експлуатації 

існуючих гетерогенних розподілених баз даних в мережах загострилося 

протиріччя між необхідністю стійкого функціонування гетерогенних 

розподілених баз даних в умовах дії внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих 

впливів і можливостями існуючих методів забезпечення обробки інформації 

в дротових та бездротових мережах в динамічному середовищі передачі 

даних. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методичних основ синтезу розподіленої системи обробки даних, що 

забезпечать підвищення ефективності управління та функціонування 

розподіленої бази даних в комп’ютерних системах з динамічною структурою 

на основі мережецентричного підходу. 

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 

відповідають пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій в Україні до 2020 р. згідно із Законом України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», від 11.07.2001 № 2623-III, зі змінами 

внесеними згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів наукової і науково-

технічної діяльності Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» і є частиною досліджень в 

рамках науково-дослідних робіт: «Розробка системи контролю та управління 
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роботизованими мобільними засобами для комплексного стану середовища та 

наземних об’єктів» (Державний реєстраційний номер 0113U003351, КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, м. Київ); «Антропоморфний роботизований транспортний 

засіб для розвантаження людини в умовах підвищеного ризику та невизначеності 

рельєфу місцевості» (Державний реєстраційний номер 0117U001179, КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, м. Київ); «Оптимізація роботи веб-орієнтованих систем з 

великим набором даних» (державний реєстраційний № 0117U004913, КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, м. Київ), яку виконував Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

з 2015 – 2020 р. 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності 

функціонування гетерогенних розподілених баз даних шляхом розробки та 

реалізації моделей та методів обробки даних в розподілених комп’ютерних 

системах на основі мережецентричного підходу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  

Вперше розроблено модель оцінювання параметрів обробки інформації 

в розподілених системах з динамічною структурою в яких реалізовано 

гетерогенні розподілені бази даних наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на виборі кортежу параметрів розподіленої системи та 

врахуванні обмежень, що дозволяє формалізувати структуру управління 

обробки запитів в розподілених базах даних. Дана модель є основою 

запропонованих методичних основ і дозволяє розробити моделі та методи 

для забезпечення ефективного керування розподіленою системою обробки 

даних з динамічною структурою. 

Вперше розроблено метод визначення необхідної кількості вузлів бази 

даних наукова новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на 

застосуванні механізму визначення вагових коефіцієнтів видів запитів, що 

дозволяє отримати потрібну кількість вузлів баз даних в розподіленій системі 

для забезпечення відповідних вимог до параметрів обробки запитів та 

підвищення швидкості їх обробки. Зазначений метод дозволяє якісно і 
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кількісно визначати для заданого набору параметрів розподіленої системи 

обробки даних кількість вузлів баз даних, які забезпечать найшвидшу 

обробку запитів. 

Вперше розроблено метод визначення кількості керуючих вузлів в 

розподіленій системі наукова новизна якого полягає в тому, що він базується 

на застосуванні мережецентричного підходу на основі двухконтурної 

організації розмежування вузлів та модифікації методу пошуку параметрів 

графу визначення мінімального часу доставки пакету, що дозволяє визначити 

потрібну кількість керуючих вузлів в залежності від структури розподіленої 

системи обробки даних. Така двухконтурна організація розподіленої системи 

обробки даних дозволяє скоротити час обробки запитів та проводити зміни 

вузлів в системі керування без впливу на якість обробки та доставки пакетів. 

Удосконалено модель для аналізу та прогнозування функціональних 

параметрів розподілених систем обробки даних, яка відрізняється від 

існуючих тим, що вона ґрунтується на застосуванні механізму на основі 

фрактального підходу, що дозволяє розрахувати для фрактоїда (фрагмента 

розподіленої системи з динамічною структурою в якій реалізовано 

гетерогенні розподілені бази даних) базовий показник функціонування – час 

обробки запитів та виконати перехід від показника фрактоїда до показника 

всієї розподіленої комп’ютерної системи та сформувати середовище 

розподіленої системи обробки даних з заданими параметрами обробки 

запитів. Головною перевагою даної моделі є те, що вона дозволяє коректно 

оцінити показники функціонування розподіленої комп’ютерної системи. 

Вперше розроблено методику синтезу розподіленої системи обробки 

даних наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на моделях 

оцінювання параметрів обробки даних та аналізу і прогнозування 

функціональних параметрів, а також методах визначення кількості вузлів 

обробки даних та механізму обробки інформації в розподілених 

комп’ютерних системах з динамічною структурою на основі 

мережецентричного механізму управління, яка дозволяє підвищити 
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ефективність функціонування гетерогенних розподілених баз даних. 

Реалізація запропонованої методики дозволяє синтезувати розподілену 

систему обробки даних для обробки запитів до гетерогенних баз даних з 

урахуванням параметрів вузлів та пропускної здатності каналів між вузлами. 

Реалізація запропонованих в дисертації методологічних основ 

побудови гетерогенних розподілених баз даних на основі динамічного 

середовища передачі даних, як сукупність концептуальних, теоретичних та 

технологічних основ, дозволяє: проектувати і експлуатувати гетерогенні 

розподілені бази даних в умовах їх реалізації в динамічних середовищах 

передачі даних; підвищити ефективність управління гетерогенними 

розподіленими базами даних в розподілених системах для забезпечення 

надійної обробки даних; виконати аналіз та прогнозування параметрів 

розподілених систем обробки даних для формування динамічного 

середовища обробки даних з заданими параметрами надійності та часу 

обробки даних; в процесі експлуатації гетерогенних розподілених баз даних 

оцінювати параметри функціонування комплексної системи управління для 

аналізу їх функціональних характеристик. 

Розроблена модель оцінювання параметрів обробки інформації в 

розподілених системах дозволяє побудувати систему зберігання даних в 

динамічному середовищі з заданими характеристиками. 

Розроблено два методи, які забезпечують вибір вузлів баз даних та 

керування для ефективної обробки даних гетерогенних баз даних в 

динамічному середовищі. 

Реалізація удосконаленої моделі для аналізу та прогнозування 

функціональних параметрів розподіленої системи обробки даних з 

гетерогенними базами даних дозволяє формувати динамічне середовище з 

заданими параметрами обробки запитів. 

Розроблена узагальнена методика синтезу розподіленої системи 

обробки даних дозволяє організувати розподілену систему обробки даних 

для обробки запитів до гетерогенних баз даних з урахуванням параметрів. 
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Результати досліджень прийняті до впровадження в ДП «Інфоресурс» 

(акт від 27.03.2020 р.), ПрАТ «НДІ ПІТ» (акт від 22.04.2020 р.), в ТОВ 

«Нафтогазбудінформатика» (акт від 27.04.2020 р.), в КБ ІС КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (акт від 20.02.2020 р.), в навчальний процес кафедри технічної 

кібернетики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» при викладанні дисциплін 

«Основи програмування» та «Методи інтелектуальної обробки даних» для 

студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», «Захист 

інформації в комп’ютерних мережах» для студентів спеціальності 126 

«Інформаційні технології» денної та заочної форм навчання (акт від 

30.04.2020 р.). 

Перспективними шляхами подальших досліджень у розглянутому 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та 

удосконалених існуючих методів підвищення ефективності часу обробки 

запитів в розподілених комп’ютерних мережах з використанням 

мережецентричного підходу, які мають бути застосовані в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. 

Ключові слова: інформаційна технологія, розподілені системи 

обробки даних, гетерогенні бази даних, мережецентричний підхід. 
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These days distributed information systems perform various functions of 

data processing and storage. One of them is to provide database users with access 
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to large arrays of information, while maintaining a high speed of recording and 

uploading data under conditions of constant scaling of processed data amount, as 

well as access to data regardless of device and connection type. All other 

requirements such as performance, compatibility, manageability, security, 

extensibility and scalability are related to the quality of this basic task performed. 

Nowadays, heterogeneous distributed databases are developing rapidly and 

are provided with an increasing number of new opportunities and technologies. 

The number of application areas of distributed databases has also increased. Over 

the past three years, the amount of information located on global networks has 

increased several times and reached 40 trillion gigabytes. Only 15% of this 

information is currently stored in the cloud, and the rest is on servers and personal 

computers in various fields of human activity, e. g. in industrial infrastructure, 

automation, health, transport, military equipment etc. 

Information processing in heterogeneous distributed databases has reached a 

new level with an advent of new high-speed mobile technologies such as 5G. Due 

to the negative impact, network elements may get out of order. Therefore, in such 

conditions it is important to ensure continuous access to data, taking into account 

the characteristics of wireless communication for a given time under the influence 

of external and internal destabilizing factors. These include malfunctions, failures 

of system components, intentional damage, electromagnetic interference, human 

errors. Providing access to data of any complex heterogeneous distributed system 

is carried out in three stages: identification of an emergency situation, localization 

of an emergency situation, restoration of functioning due to redistribution of 

resources between nodes of both wired and wireless network. 

A large number of scientific works of Ukrainian and international scientists 

are devoted to the construction and management of heterogeneous distributed 

systems. Among them we distinguish G. M. Lutskyi, V.Ye. Mukhin, Yu.V. 

Kravchenko, G. A. Kuchuk, I.Yu. Subach, as well as F. Eliassen, A. Polini, J. 

Wildstrom, P. Stone, E. Witchel, R. Mooney, M. Dahlin, and others. 
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Issues of data processing in distributed databases are described in the works 

of A. A. Avizhienis, V.A. Mashkov, O. Yu. Ilyin, Yu. M. Korostil, V. A. 

Savchenko, M. Eltabakh, P. Tomar, V. Goebel and other scientists. The issue of 

distributed systems stability in relation to external information influences was 

studied by O. G. Dodonov, D. V. Lande, Yu. W. Zhuravskyi, I. V. Ruban. 

The issue of building control systems based on a network-centric approach is 

explained in a large number of scientific works by V. V. Bushuyev, V. Yu. Osipov, 

A. A. Kupriyanov, S. I. Makarenko, Н. М. Avdikeev, F. F. Paschenko, S. V. 

Kozlov, S. I. Makarenko, A. Ya. Oleynikov and others. 

These works consider the design and processing of information in 

heterogeneous distributed databases and optimization of complex systems with a 

certain efficiency depending on the chosen quality indicator: cost of design and 

operation of the system, an average message delay time in the network, the 

reliability of system components. Much attention is paid to the problem of 

synthesis of viable and reliable networks. However, these works do not fully 

reflect the issues of determining the optimal management of heterogeneous 

distributed databases with a dynamic structure of the storage environment under 

the influence of internal and external destabilizing factors. Based on this, the 

imperfection and scarcity of existing scientific methods of data processing, 

particularly in wireless mobile networks, does not allow to provide full 

management of heterogeneous distributed databases. 

Thus, currently in practice and theory of construction and operation of 

existing heterogeneous distributed databases in networks, there is a contradiction 

between the necessity of sustainable operation of heterogeneous distributed 

databases under internal and external destabilizing effects and the capabilities of 

existing methods of information processing in wired and wireless networks in a 

dynamic data transmission environment. 

To resolve this contradiction, the thesis formulates a topical scientific and 

applied issue for the development of methodological foundations for the 

distributed data processing system synthesis that will improve management and 
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operation of a distributed database in computer systems with a dynamic structure 

based on network-centric approach. 

The topic of the thesis and obtained results directly correspond to the 

priorities of information and communication technologies development in Ukraine 

until 2020 according to the Law of Ukraine "On priority areas of science and 

technology", from 11.07.2001 № 2623-III, as amended by the Law of Ukraine "On 

scientific and scientific-technical activities" dated 11.26.2015 № 848-VIII. 

The thesis is performed in accordance with the plans of scientific and 

scientific-technical activity of the National Technical University of Ukraine " Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" and is part of research: "Development of a 

system for monitoring and control of mobile robotic tools for complex 

environmental monitoring and ground objects" (State registration number 

0113U003351, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute); "Anthropomorphic 

robotic transport device for human unloading in conditions of high risk and 

uncertainty of terrain" (State registration number 0117U001179, Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv); "Optimization of web-oriented systems with a 

large set of data" (state registration № 0117U004913, Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute, Kyiv), performed by the National Technical University of 

Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" from 2015 to 2020. 

The purpose of the thesis is to increase the efficiency of heterogeneous 

distributed databases by developing and implementing models and methods of data 

processing in distributed computer systems based on a network-centric approach. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows. 

For the first time a model was developed for estimating information 

processing parameters in distributed systems with a dynamic structure in which 

heterogeneous distributed databases are implemented. A scientific novelty is based 

on the choice of the tuple of the distributed system parameters and taking into 

account the limitations, which allows to formalize the management structure of 

query processing in distributed databases. This model is the basis of the proposed 

methodological framework and allows to develop models and methods to ensure 
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effective management of a distributed data processing system with a dynamic 

structure. 

For the first time a method was developed to determine the required number 

of database nodes, the scientific novelty of which is that it is based on the 

application of the mechanism for determining the weights of query types, which 

allows to obtain a required number of database nodes in a distributed system. This 

is done to ensure appropriate requirements to the parameters of request processing 

and increase speed of their processing. This method allows you to qualitatively and 

quantitatively determine the number of database nodes for a given set of 

parameters of a distributed data processing system that will provide the fastest 

query processing. 

For the first time a method was developed to determine the number of 

control nodes in a distributed system, the scientific novelty of which is that it is 

based on a network-centric approach. It itself is based on double-circuit 

organization of node delimitation and modification of the method of finding the 

parameters of the graph of determining the minimum delivery time of the packet, 

which allows to determine the required number of control nodes depending on the 

structure of the distributed data processing system. This double-circuit 

organization of the distributed data processing system allows to reduce time of 

requests processing and make changes to the nodes in the control system without 

affecting the quality of processing and delivery of packets. 

There was improved a model for analysis and prediction of functional 

parameters of distributed data processing systems, which differs from existing ones 

in that it is based on the use of a fractal approach mechanism, which allows to 

calculate for a fractoid (a fragment of a distributed system with a dynamic structure 

in which heterogeneous distributed databases are realised) basic performance 

indicator - query processing time and perform the transition from the fractoid index 

to the index of the entire distributed computer system and form the environment of 

the distributed data processing system with specified parameters of query 



13 

 

 

processing. The main advantage of this model is that it allows you to correctly 

assess the performance of a distributed computer system. 

For the first time a method of synthesis of a distributed data processing 

system was developed, the scientific novelty of which is that it is based on models 

for estimating data processing parameters and analysis and forecasting of 

functional parameters, as well as methods for determining the number of data 

processing nodes and dynamic structure based on a network-centric control 

mechanism, which allows to increase the efficiency of heterogeneous distributed 

databases. The implementation of the proposed method allows to synthesize a 

distributed data processing system for processing queries to heterogeneous 

databases, taking into account the parameters of the nodes and the bandwidth of 

the channels between the nodes. 

The developed model for estimating the parameters of information 

processing in distributed systems allows to build a data storage system in a 

dynamic environment with specified characteristics. 

Two methods have been developed that provide database node selection and 

control for efficient data processing of heterogeneous databases in a dynamic 

environment. 

Implementation of an improved model for analysis and prediction of 

functional parameters of a distributed data processing system with heterogeneous 

databases allows to create a dynamic environment with specified parameters of 

query processing. 

The developed generalized technique of synthesis of the distributed data 

processing system allows to organize a distributed data processing system for 

processing inquiries to heterogeneous databases taking into account parameters. 

The results of the research were accepted for implementation in the State 

Enterprise "Inforesource" (act of 27.03.2020), PJSC "Research Institute PIT" (act 

of 22.04.2020), in LLC "Naftogazbudinformatika" (act of 27.04.2020), in KB IS 

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (act of 20.02.2020), in the educational 

process of the Department of Technical Cybernetics of the National Technical 
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University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" in teaching the 

following disciplines: "Programming Basics" and "Methods of Intelligent Data 

Processing" for students of the educational programme 121 "Software 

Engineering", "Information Protection in Computer Networks" for students of the 

educational programme 126 "Information Technologies" full-time and extramural 

studies (act of 30. 04. 2020). 

Promising ways for further research in this area can be a wide range of 

issues for developing new and improving already existing methods for increasing 

efficiency of query processing time in distributed computer networks using a 

network-centric approach, which should be applied in the face of external and 

internal destabilizing factors. 

Keywords: information technology, distributed data processing systems, 

heterogeneous databases, network-centric approach. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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СУБД – система управління базою даних; 

РСОБ – розподілена система обробки даних; 

КВ – керуючий вузол; 
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ВСТУП 

Актуальність теми. 

В наш час розподілені інформаційні системи виконують різні функції 

обробки та зберігання даних. Однією із них є забезпечення користувачів баз 

даних можливістю доступу до великих масивів інформації, при умові 

підтримки високої швидкості запису та вивантаження даних в умовах 

постійного масштабування обсягу оброблюваних даних, а також, доступ до 

даних незалежно від пристрою та типу підключення. Всі інші вимоги, такі як 

продуктивність, сумісність, керованість, захищеність, розширюваність і 

масштабованість пов'язані з якістю виконання цієї основної задачі.  

На даний час гетерогенні розподілені бази даних розвиваються 

швидкими темпами та забезпечуються все більшою кількістю нових 

можливостей та технологій. Збільшилась кількість також і сфер застосування 

розподілених баз даних. За останні три роки кількість інформації 

розташованої в глобальних мережах, збільшилася в кілька разів і досягла 40 

трильйонів гігабайт. З цієї інформації на сьогоднішній день тільки 15% 

зберігається у «хмарах», а інша частина на серверах та персональних 

комп’ютерах різних сфер діяльності людини в промисловій інфраструктурі, 

автоматиці, охороні здоров'я, транспорті, військовій техніці і багатьох інших. 

Перші дослідження в області розподілених баз даних розпочалися на 

початку 1990-х років, після того як були розроблені та розповсюдженні 

мережеві протоколи обробки інформації. Передбачалося, що розподілені 

мережі матимуть безліч просторово розподілених вузлів, які взаємодіють 

один з одним, але керованих автономно. При цьому інформація 

спрямовується у будь-який вузол, де вона може оброблятись, зберігатись, 

передаватись. Попри те, що перші дослідники розподілених баз даних в 

комп’ютерних мережах мали чітке уявлення обробку інформації в мережі, 

сама по собі технологія не представляла готовий продукт. Бази даних були 

досить об’ємними, швидкість обробки інформації досить велика, а 
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можливості практичного застосування були дуже обмеженими. Більше того, 

перші розподілені бази даних не використовували бездротовий зв'язок. 

Нова хвиля досліджень в даній області відбулась після 1998 року і 

стала привертати все більше уваги у дослідників з різних країн. Бази даних 

стали обробляти більший об’єм інформації за коротший термін та 

підтримувати велику кількість користувачів, крім того вони почали 

підтримувати об’єктно-реляційну розробку. Основним завданням наукових 

досліджень стали мережеві технології та обробка мережевої інформації для 

розподілених баз даних, що характеризуються високою динамікою, а також 

вузлів мережі з обмеженими ресурсами. Це, у свою чергу, стало причиною 

появи великої кількості можливостей практичного використання баз даних, 

таких як обробка великих об’ємів банківської, статистичної, військової та 

аналітичної інформації тощо. 

На сьогоднішній день гетерогенні розподілені бази даних вважаються 

однією з найбільш важливих технологій  XXI століття. Технологія побудови 

розподілених баз даних дозволяє здійснювати обробку великих масивів 

інформації при відповідних параметрах надійності та безпеки у рамках 

усього  промислового процесу. Ці параметри являються важливими для 

впровадження оптимального управління для досягнення мети підвищення 

якості обробки даних і зниження споживання енергії. 

Обробка інформації в гетерогенних розподілені бази даних вийшла но 

новий рівень з появою нових технологій швидкісного мобільного зв’язку 

таких, як 5G. Внаслідок негативного впливу елементи мережі можуть 

виходити з ладу. Тому в таких умовах важливим є забезпечення 

неперервного доступу до даних з врахуванням особливостей бездротового 

зв’язку протягом заданого часу під впливом зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів. До них належать відмови, збої елементів системи, 

навмисні пошкодження, електромагнітні завади, помилки обслуговуючого 

персоналу. Забезпечення доступу до даних будь-якої складної гетерогенної 

розподіленої системи здійснюється в три етапи: ідентифікація нештатної 



27 

 

 

ситуації, локалізація нештатної ситуації, відновлення функціонування за 

рахунок перерозподілу ресурсів між вузлами як дротової так і бездротової 

мережі. 

Питанням побудови та управління гетерогенними розподіленими 

системами присвячено велику кількість наукових робіт українських та 

міжнародних вчених Г.М. Луцького, В.Є. Мухіна, Ю.В. Кравченка, 

Г.А. Кучука, І.Ю. Субача, а також F. Eliassen, A. Polini, J. Wildstrom, P. Stone, 

E. Witchel, R. Mooney, M. Dahlin і ін. 

Питання обробки даних в розподілених базах даних в роботах 

А.А. Авіжиєніса, В.А. Машкова, О.Ю. Ільїна, Ю.М. Коростіля, 

В.А. Савченка, M. Eltabakh, P. Tomar, V. Goebel та інших вчених. Питання 

стійкості розподілених систем щодо зовнішніх інформаційних впливів 

досліджувалось О.Г. Додоновим, Д.В. Ланде, Ю.В. Журавським, 

І.В. Рубаном. 

Питання побудови систем керування на основі мережецентричного 

підходу присвячено велику кількість наукових робіт В.В. Бушуєв, В.Ю. 

Осіпов, А.А. Купріянов, С.І. Макаренко, Н.М. Авдікеєв, Ф.Ф. Пащенко, С.В. 

Козлов, С.И. Макаренко, А.Я. Олейников і ін. 

У цих роботах розглядаються питання проектування і обробки 

інформації у гетерогенних розподілених базах даних і оптимізації складних 

систем, що володіють певною ефективністю функціонування в залежності від 

обраного показника якості: вартості проектування і експлуатації системи, 

середнього часу затримки повідомлення в мережі, надійності елементів 

системи. Велика увага приділяється задачі синтезу живучих і надійних 

мереж. Разом з тим, в цих роботах не в повній мірі відображені питання 

визначення оптимального управління гетерогенними розподіленими базами 

даних з динамічною структурою середовища зберігання даних в умовах 

впливу внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих факторів. Виходячи з цього, 

недосконалість і обмеженість існуючих наукових методів обробки даних, 

зокрема, в бездротових мобільних мережах, не дозволяє забезпечити 
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повноцінне управління гетерогенними розподіленими базами даних. 

Таким чином, на даний час в практиці і теорії побудови та експлуатації 

існуючих гетерогенних розподілених баз даних в мережах загострилося 

протиріччя між необхідністю стійкого функціонування гетерогенних 

розподілених баз даних в умовах дії внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих 

впливів і можливостями існуючих методів забезпечення обробки інформації 

в дротових та бездротових мережах в динамічному середовищі передачі 

даних. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методичних основ синтезу розподіленої системи обробки даних, що 

забезпечать підвищення ефективності управління та функціонування 

розподіленої бази даних в комп’ютерних системах з динамічною структурою 

на основі мережецентричного підходу. 

Тому, тематика дисертаційної роботи, яка направлена на підвищення 

ефективності функціонування гетерогенних розподілених баз даних шляхом 

розробки та реалізації моделей та методів забезпечення заданих параметрів 

функціонування баз даних являється актуальною і представляє науковий та 

практичний інтерес. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.  

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 

відповідають пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій в Україні до 2020 р. згідно із Законом України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», від 11.07.2001 № 2623-III, зі змінами 

внесеними згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів наукової і науково-

технічної діяльності Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» і є частиною досліджень в 

рамках науково-дослідних робіт:  
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– «Розробка системи контролю та управління роботизованими мобільними 

засобами для комплексного стану середовища та наземних об’єктів» (Державний 

реєстраційний номер 0113U003351, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ), які 

виконував Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2015 – 2016 р.; 

– «Антропоморфний роботизований транспортний засіб для 

розвантаження людини в умовах підвищеного ризику та невизначеності рельєфу 

місцевості» (Державний реєстраційний номер 0117U001179, КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, м. Київ), які виконував Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 – 

2018 р.; 

– «Оптимізація роботи веб-орієнтованих систем з великим набором 

даних» (державний реєстраційний № 0117U004913, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

м. Київ), яку виконує кафедра технічної кібернетики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» з 2018 р. 

Особисто автором в першій НДР, запропоновано механізм підтримки 

гетерогенних розподілених баз даних для обробки інформації системою 

контролю та управління роботизованими мобільними засобами, в другій НДР 

запропоновано механізми передачі та обробки команд керування 

антропоморфним роботизованим транспортним засобом, через мобільну мережу 

з використанням новітніх технологій, в третій НДР запропоновано методи 

обробки інформації великого обсягу на основі систем з динамічною структурою 

середовища зберігання даних. Показано, що реалізація методики забезпечення 

доступу до даних дозволяє:  скоротити час обробки інформації та проводити 

ефективне управління доступом до даних в гетерогенних розподілених системах 

обробки інформації. 

Мета і задачі дослідження.  

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності 

функціонування гетерогенних розподілених баз даних шляхом розробки та 
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реалізації моделей та методів обробки даних в розподілених комп’ютерних 

системах на основі мережецентричного підходу.  

У відповідності до поставленої мети, для вирішення науково-

прикладної проблеми, в роботі сформульовано такі завдання: 

– провести аналіз і оцінку параметрів функціонування гетерогенних 

розподілених систем з динамічною структурою середовища обробки даних; 

– розробити засоби забезпечення функціонування гетерогенних 

розподілених баз даних в динамічному середовищі передачі даних; 

– розробити механізми підвищення ефективності обробки даних в 

гетерогенних розподілених базах даних; 

– удосконалити модель аналізу і прогнозування параметрів 

розподілених систем обробки даних на основі фрактального підходу; 

– розробити узагальнену методику оцінки ефективності 

функціонування гетерогенних розподілених баз даних на основі динамічної 

структури середовища передачі даних; 

– виконати експериментальну оцінку отриманих теоретичних 

результатів шляхом математичного моделювання. 

Об’єктом дослідження є  процес управління гетерогенними 

розподіленими базами даних. 

Предметом дослідження є засоби обробки інформації в розподілених 

комп’ютерних системах з динамічною структурою на основі 

мережецентричного механізму управління. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній 

роботі використовується математичний апарат теорії реляційних баз даних, 

теорії складних систем із застосуванням математичних моделей і методів 

дискретної математики. Теоретичні основи функціонування гетерогенних 

розподілених баз даних будуються з використанням теорії графів,  

комбінаторної теорії, аналітичного моделювання та дискретної оптимізації. 

Методи теорії обробки спостережень для аналізу експериментальних даних. 

Основні положення і теоретичні оцінки підтверджено аналізом результатів 
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моделювання та дослідження засобів обробки пакетів в розподілених 

системах. Методи програмування – при розробці засобів діагностування в 

структурі комп’ютерних мереж. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  

1. Вперше розроблено модель оцінювання параметрів обробки 

інформації в розподілених системах з динамічною структурою в яких 

реалізовано гетерогенні розподілені бази даних наукова новизна якої полягає 

в тому, що вона ґрунтується на виборі кортежу параметрів розподіленої 

системи та врахуванні обмежень, що дозволяє формалізувати структуру 

управління обробки запитів в розподілених базах даних. Дана модель є 

основою запропонованих методичних основ і дозволяє розробити моделі та 

методи для забезпечення ефективного керування розподіленою системою 

обробки даних з динамічною структурою. 

2. Вперше розроблено метод визначення необхідної кількості вузлів 

бази даних наукова новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на 

застосуванні механізму визначення вагових коефіцієнтів видів запитів, що 

дозволяє отримати потрібну кількість вузлів баз даних в розподіленій системі 

для забезпечення відповідних вимог до параметрів обробки запитів та 

підвищення швидкості їх обробки. Зазначений метод дозволяє якісно і 

кількісно визначати для заданого набору параметрів розподіленої системи 

обробки даних кількість вузлів баз даних, які забезпечать найшвидшу 

обробку запитів. 

3. Вперше розроблено метод визначення кількості керуючих вузлів в 

розподіленій системі наукова новизна якого полягає в тому, що він базується 

на застосуванні мережецентричного підходу на основі двухконтурної 

організації розмежування вузлів та модифікації методу пошуку параметрів 

графу визначення мінімального часу доставки пакету, що дозволяє визначити 

потрібну кількість керуючих вузлів в залежності від структури розподіленої 

системи обробки даних. Така двухконтурна організація розподіленої системи 
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обробки даних дозволяє скоротити час обробки запитів та проводити зміни 

вузлів в системі керування без впливу на якість обробки та доставки пакетів. 

4. Удосконалено модель для аналізу та прогнозування функціональних 

параметрів розподілених систем обробки даних, яка відрізняється від 

існуючих тим, що вона ґрунтується на застосуванні механізму на основі 

фрактального підходу, що дозволяє розрахувати для фрактоїда (фрагмента 

розподіленої системи з динамічною структурою в якій реалізовано 

гетерогенні розподілені бази даних) базовий показник функціонування – час 

обробки запитів та виконати перехід від показника фрактоїда до показника 

всієї розподіленої комп’ютерної системи та сформувати середовище 

розподіленої системи обробки даних з заданими параметрами обробки 

запитів. Головною перевагою даної моделі є те, що вона дозволяє коректно 

оцінити показники функціонування розподіленої комп’ютерної системи. 

5. Вперше розроблено методику синтезу розподіленої системи обробки 

даних наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на моделях 

оцінювання параметрів обробки даних та аналізу і прогнозування 

функціональних параметрів, а також методах визначення кількості вузлів 

обробки даних та механізму обробки інформації в розподілених 

комп’ютерних системах з динамічною структурою на основі 

мережецентричного механізму управління, яка дозволяє підвищити 

ефективність функціонування гетерогенних розподілених баз даних. 

Реалізація запропонованої методики дозволяє синтезувати розподілену 

систему обробки даних для обробки запитів до гетерогенних баз даних з 

урахуванням параметрів вузлів та пропускної здатності каналів між вузлами. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Реалізація запропонованих в дисертації методологічних основ 

побудови гетерогенних розподілених баз даних на основі динамічного 

середовища передачі даних, як сукупність концептуальних, теоретичних та 

технологічних основ, дозволяє: 
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1) проектувати і експлуатувати гетерогенні розподілені бази даних в 

умовах їх реалізації в динамічних середовищах передачі даних; 

2) підвищити ефективність управління гетерогенними розподіленими 

базами даних в розподілених системах для забезпечення надійної обробки 

даних;  

3) виконати аналіз та прогнозування параметрів розподілених систем 

обробки даних для формування динамічного середовища обробки даних з 

заданими параметрами надійності та часу обробки даних; 

4) в процесі експлуатації гетерогенних розподілених баз даних 

оцінювати параметри функціонування комплексної системи управління для 

аналізу їх функціональних характеристик. 

Розроблена модель оцінювання параметрів обробки інформації в 

розподілених системах дозволяє побудувати систему зберігання даних в 

динамічному середовищі з заданими характеристиками. 

Розроблено два методи, які забезпечують вибір вузлів баз даних та 

керування для ефективної обробки даних гетерогенних баз даних в 

динамічному середовищі. 

Реалізація удосконаленої моделі для аналізу та прогнозування 

функціональних параметрів розподіленої системи обробки даних з 

гетерогенними базами даних дозволяє формувати динамічне середовище з 

заданими параметрами обробки запитів. 

Розроблена узагальнена методика синтезу розподіленої системи 

обробки даних дозволяє організувати розподілену систему обробки даних 

для обробки запитів до гетерогенних баз даних з урахуванням параметрів. 

Результати досліджень прийняті до впровадження в ДП «Інфоресурс» 

(акт від 27.03.2020 р.), ПрАТ «НДІ ПІТ» (акт від 22.04.2020 р.), в ТОВ 

«Нафтогазбудінформатика» (акт від 27.04.2020 р.), в КБ ІС КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (акт від 20.02.2020 р.), в навчальний процес кафедри технічної 

кібернетики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» при викладанні дисциплін 
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«Основи програмування» та «Методи інтелектуальної обробки даних» для 

студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», «Захист 

інформації в комп’ютерних мережах» для студентів спеціальності 126 

«Інформаційні технології» денної та заочної форм навчання (акт від 

30.04.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача.  

Всі положення, які виносяться на захист, належать особисто автору. В 

роботах, які опубліковано в співавторстві, особисто здобувачу належать: в 

[1] запропоновано механізм створення засобів управління даною 

комплексною системою, який підтримує можливість конвертації ресурсів з 

гетерогенних СУБД з різним форматом зберігання даних в єдиний формат 

для спільного використання даних різних типів; в [2] запропоновано підхід 

до оцінки параметрів розподіленої комп’ютерної системи на основі 

фрактального механізму; в [3] запропоновано модель реалізації спільного 

управління ресурсами розподілених баз даних в кластері; в [4] показано 

етапи впровадження та перетворення різних технологій; в [5] розроблено 

формальний порядок побудови структури моделі на основі механізму RA-

мереж для аналізу ситуації та прийняття рішень планувальником завдань 

розподілених комп’ютерних систем; в [6] розглянуто оцінювання часу 

оброблення запитів серверами гетерогенних розподілених баз даних; в 

[7] розроблено структурну модель інтелектуального агенту захисту для 

постійного контролю дій суб’єктів в гетерогенних розподілених 

інформаційних системах; в [8] розроблено підхід до розміщення вишок 

мобільного зв’язку, який дозволяє отримати оптимальні координати 

розміщення вишок з урахуванням територіальної особливості населених 

пунктів; в [9] запропонована модифікована структура дерева пошуку на 

основі В+ -дерева, що дозволило проводити пошук за однаковими даними 

різних таблиць, а також виконано модифікацію алгоритму обробки даних в 

оперативній пам'яті, яка дозволила виключити попадання в пам'ять рідко 

використаних індексів; в [10] розроблено механізми підтримки автоматизації 
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бізнес-процесів управлінської діяльності університетів і проведено їх 

формалізацію та моделювання за допомогою імітаційного моделювання; в 

[11] розроблена модель моніторингу подій на основі датчиків подій та 

рішення рівнянь векторної матриці для забезпечення оперативних рішень як 

реакції на інциденти безпеки в базах даних; в [12] запропоновані аналітичні 

оцінки рівня ризику для безпеки в розподілених комп'ютерних системах, які 

дозволяють виконувати прогноз критичних значень часу для аналізу ситуації 

та прийняття рішень для поточної конфігурації розподіленої комп'ютерної 

системи; в [13] запропонована структура централізованого планувальника, 

який взаємодіє з локальними агентами даних обчислювальних вузлів, 

визначає параметри вузлів системи та підбирає ресурси для задач с заданими 

вимогами щодо захисту; в [14] запропоновано підхід до управління 

ресурсами в розподіленій комп’ютерній системі, що дозволяє враховувати 

відповідно до вимог користувача час, витрачений на виконання завдання, а 

також рівень безпеки системних ресурсів; в [15] запропоновано реалізацію 

управління ресурсами на основі ієрархічного підходу зі створенням 

спільноти обчислювальних ресурсів; в [16] запропоновано метод 

багатокритеріальної оптимізації багаторівневих мереж синтезу програмно-

визначеної системи управління (SDN) в умовах непередбачених змін 

структури системи; в [17] розроблено узагальнену методику застосування 

технології розподіленої обробки з використанням інтелектуальних засобів; в 

[18] запропоновано підхід до управління ресурсами розподілених 

комп’ютерних систем, який у відповідності  до вимог користувачів дозволяє 

врахувати як часові витрати на виконання завдання, так і витрати на рівень 

захищеності ресурсів, що застосовані для його виконання; в [19] розроблено 

механізм обробки бази знань візуальної інформації для інтелектуальної 

системи управління; в [20] проведено аналіз та вибір засобів обробки даних 

діагностики; в [21] запропоновано алгоритм самодіагностування технічного 

стану вузлів обчислювальних пристроїв; в [22] запропоновано метод 

проведення оцінки впливу похибок; в [23] запропоновано новий протокол 
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передачі інформації, який підтримує можливість формування поведінкових 

моделей мережевих взаємодій; в [24] запропоновано новий механізм, який 

дозволяє відновити відсутні параметри вузлів розподіленої системи в 

залежності від топології комп’ютерної мережі. 

Апробація результатів дисертації.  

Основні результати дисертаційних досліджень доповідалися й 

обговорювалися на таких конференціях і семінарах: 

– І Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп'ютерне 

моделювання та оптимізація складних систем» (Дніпропетровськ, 2015). 

– International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» 

(Дубаї, 2015). 

– 7-а міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми 

математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (Кам’янець-

Подільський, 2016). 

– System Analysis and Information Technologies (Київ, 2016). 

– 13th International Conference on development and application systems 

(Suceava, 2016). 

– Intellectual systems for decision making and problems of computational 

intelligence (ISDMCI) (Залізний порт, 2016). 

– Матеріали ІI Всеукраїнської науково-технічної конференції з 

міжнародною участю «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних 

систем» (Дніпро, 2016). 

– III Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології та взаємодії» (Київ, 2016). 

– XVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз 

та інформаційні технології» (САІТ) (Київ, 2017). 

– Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи 

прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI) 

(Залізний порт, 2017). 
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– International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced 

Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) (Bucharest, 2017). 

– XXIV Міжнародна конференція з Автоматичного Управління 

«АВТОМАТИКА 2017» (Івано-Франківськ, 2017). 

– Науково-технічна конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми інформаційних технологій» (Київ, 2017). 

– Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи 

прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI) 

(Залізний порт, 2018). 

– 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & 

Intelligent Computing (SAIC) (Kyiv, 2018). 

– 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial 

Applications (COIA) (Baku, 2018). 

– 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and 

Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) (Metz, 

2019). 

– International Conference on Advanced Trends in Information Theory, 

(ATIT – 2019) (Kyiv, 2019). 

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 

42 наукових праці. Основні наукові положення викладено у 24 наукових 

статтях [1 – 24], що опубліковані у фахових наукових виданнях України та 

закордонних періодичних виданнях. Із них 9 статей [2, 11-16, 23-24] 

опубліковані у наукових виданнях Scopus та/або Web of Science. За 

матеріалами виступів на науково-технічних конференціях опубліковано 18 

публікацій [25 – 42], серед яких [29, 35, 39 – 42] проіндексовано в 

науковометричних базах Scopus та/або Web of Science. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, 2 додатків на 16 сторінках та списку використаних 

джерел з 228 найменувань на 27 сторінках. Повний обсяг дисертації 328 

сторінок, з них 268 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ БАЗИ 

ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ З ДИНАМІЧНОЮ 

СТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ 

 

1.1. Аналіз організації, зберігання та обробки даних в сучасних 

розподілених реляційних базах даних 

 

1.1.1. Сучасні підходи щодо організації розподіленої обробки реляційних 

баз даних 

 

Сьогодні без використання баз даних не обходиться жодна галузь, 

виробництва та організації; всі вони використовують формати баз даних для 

зберігання інформації, реалізуючи надважливу функцію організації  

промислових, дослідницьких, а також інструментальних систем. Для цього 

необхідне створення системи управління базою даних (СУБД). Розроблені 

спеціальними компаніями різноманітні типи СУБД підтримуються 

сучасними інформаційними системами.[45 – 48,102 – 104] 

Важливими задачами для всіх без винятку організацій, що 

використовують зростаючі бази даних, можна назвати збільшення 

продуктивності пошуку, запису, захисту інформації у розподілених БД, 

заповнених значними обсягами конфіденційної інформації.[144, 170, 173] 

Одна з найважливіших задач – пошук даних. Наведемо три причини 

цього твердження[184, 185]: 

1. Щодня інтернет-сервери зберігають гігантські масиви даних. 

2. Відомі технології пошуку діють неефективно при застосуванні у 

великих масивах даних та видають багато хибних, невідповідних запиту, 

результатів. 
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3. Зростання, особливо останнім часом, можливостей комп’ютерної 

техніки  - швидкості обробки інформації і об’єму дискового простору. Тому 

на різних серверах розміщують гігантські інформаційні масиви, що вимагає 

швидкісного пошуку навіть у таких розподілених БД [175]. 

Розглянемо двоетапний підхід до пошуку, використаний для 

підвищення ефективності[182]: 

- 1-й етап – підготовчий пошук інформації та проведення 

індексування в окремих БД; 

- 2-й етап – проведення пошуку безпосередніми користувачами у 

локальних індексованих БД. 

Відомі корпорації, такі, як Google,  Rambler  чи Yandex, досягли 

високих успіхів у вирішенні завдання пошукової оптимізації шляхом 

використання апаратної бази на основі  єдиних пошукових систем, 

сформованих на потужних серверах [216, 224, 226]. 

У подальшому можуть бути створені пошукові системи, орієнтовані на 

пошук даних у розподілених БД та на семантичний аналіз інформації. 

Застосування паралельних систем, побудованих з багатьма зв’язками 

аналогічно до будови нейронних мереж і необхідне для підтримки механізму 

штучного інтелекту [203]. Використання такої системи збільшує швидкість 

пошуку на декілька порядків [187]. 

Сьогодні у сучасних розподілених БД формування індексів викликає 

деякі проблеми.  Якщо індексування базується на слабо заповнених деревах, 

то збільшення висоти дерева призводить до зростання  часу пошуку даних у 

базі [188,221]. При застосуванні ж рівних індексів різних таблиць додатково 

час витрачається на пошук за обома рівними індексами, це вимагає створення 

уніфікованого індексу для пошуку за обома таблицями [190, 196, 201]. 

Зараз використовують такий підхід до завантаження індексів до 

оперативної пам’яті: виконуючи запити до таблиці БД,  завантажують 

індекси даних до оперативної пам’яті по мірі їх появи. В цьому випадку з 
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пам’яті витісняються індекси, що використовуються частіше, тими 

індексами, які потрапляють до пошукових запитів порівняно рідко[207, 225].  

Виконуючи алгоритм запису та зміни інформації у БД, одержуємо 

надто часте додавання ключів до відповідних вузлів дерева та перетворення 

індексів. При цьому відчутно знижується швидкість запису даних у базу, 

коли зростає число запитів на запис чи зміну інформації у БД [169, 176, 178, 

183]. 

Обробка інформації у БД із дотриманням достатнього рівня безпеки 

інформації відбувається при використанні системи моніторингу безпеки. 

Використання загальноприйнятих підходів та алгоритмів є недостатнім у 

даному випадку, бо вони дозволяють застосувати тільки основні підходи і не 

здійснюють контроль за роботою БД в умовах постійного модифікування 

апаратного і програмного забезпечення. З метою покращення захисту 

інформації в БД необхідні виняткові підходи до моніторингу, націлені на 

використання у розподілених БД [219]. 

Для підтримання високої швидкості обробки даних на серверах і 

зростання вірогідності фіксації та попередження несанкціонованих операцій 

зловмисників є необхідним розробка нових методів запису й пошуку 

інформації в БД та моделей для моніторингу безпеки. 

Для дієвого захисту своєї інформації підприємства і організації повинні 

виконати 5 важливих умов [174, 223]: 

- Відокремити вразливі БД: вести реєстр усіх БД, використовуваних в 

усій організації та контролювати усю конфіденційну інформацію, яку містять 

БД. 

 - Зняти вразливості: знаходження та виключення помилок та 

вразливостей. 

- Обмеження доступу користувачів до найменшої кількості необхідної 

для роботи інформації. 

- Спостереження за відхиленнями: стежити за діяльністю користувачів, 

що відхиляється від нормальної статутної роботи. 
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- Реакція на сумнівну поведінку: повідомлення і реагування на підозрілі 

дії для зниження ризику нападу. 

 

1.1.2. Класифікація методів розподіленої обробки реляційних баз даних 

 

Концепція будови БД складається із принципів та методів. Вимоги до 

БД та СУБД, на них побудованих, такі: короткий час відгуку на запит, 

простота відновлення інформації, незалежність від характеру запису 

інформації, програмного та технічного забезпечення; користування БД 

багатьма користувачами; захист інформації; вимоги до побудови та 

використання БД; точність інтерпретації інформації; інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс[179]. 

Є два аспекти щодо створення БД: перший аспект – щодо автоматизації 

обігу документів, а другий пов’язаний із автоматизацією управління. В 

першому випадку створюється універсальна база даних, застосовна із 

різними алгоритмами. В другому проводиться спочатку знаходження 

стандартних алгоритмів програм із визначенням під них даних. Другий – 

об’єктно-орієнтовний підхід - значно більш поширений[89, 106]. 

Створюється будь-яка база даних за чотири кроки: 

 створення та розгляд вимог,  

 створення концепції,  

 логічне проєктування,  

 фізичне проєктування.  

Першим кроком є встановлення цілей і вимог до бази даних, другий 

крок – описання і формулювання інформаційних вимог користувачів у 

проєкт бази даних. На кроці логічного проєктування структура СУБД 

формується шляхом високорівневої інтерпретації даних. На кроці фізичного 

проєктування розв’язується задача продуктивності бази даних, формується 

методика доступу до інформації та структура запису інформації у базі 

даних[121 – 123, 204, 226].  
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Основні завдання проєктування БД [55-57, 70]: 

1. Забезпечення збереження в БД всіх потрібних даних; 

2. Забезпечення видачі інформації за всіма потрібними запитами; 

3. Зниження надлишку та кількості дублів даних; 

4. Забезпечення цілісності і правильності інформації: відхилення 

суперечливої інформації, виключення втрачання даних. 

Концептуальне, логічне та фізичне - 3 види проєктування баз даних. 

Певна картина і значення концептуальної моделі БД описується підібраним 

для цього формальним апаратом. Застосовуються графічні нотації, схожі до 

ER-діаграм [53, 54, 135]. 

Часто концептуальна модель БД містить: 

1. Характеристику інформаційних об'єктів або ж ідей предметної 

області і їхніх зв'язків. 

2. Характеристику меж цілісності, тобто вимог до дозволених значень 

даних і до їхніх зв'язків. 

 Логічне проектування формування схеми БД на базі певної моделі. 

Реляційної моделі БД, тощо. Для неї логічною моделлю є сукупність схем 

відношень із вказаними первісними ключами та зовнішніми ключами, що 

зв’язують відношення[71 – 75, 91 – 93]. 

За формальними правилами переходять від концептуальної моделі до 

логічної. Цей перехід є можливість частково автоматизувати. Проводячи 

логічне проєктування, враховують певну модель представлення інформації та 

не враховують конкретний тип СУБД [186, 191, 200]. 

Фізичне проектування формування схеми БД для певної СУБД. В 

СУБД існують обмеження на підтримувані типи даних та іменування об’єктів 

БД. Також до функцій СУБД відноситься визначення рішень, обумовлених 

фізичними умовами зберігання інформації – керування дисковим простором, 

пам’яттю, створення індексів, методи доступу до інформації. Нормалізацію 

проводять для покращення проєктування реляційної БД[124, 157, 166]. 
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Концептуальна модель модель предметної сфери, що використовується 

для представлення семантики області на найвищому рівні абстракції. Тобто 

відсутня або знижена потреба застосовувати низькорівневі поняття, що 

означають фізичне представлення та запис інформації. Модель «сутність-

зв'язок», або ER-модель  - це найвідоміший приклад  класу семантичних 

моделей [65, 87 , 90]. 

 

1.2. Дослідження особливостей побудови сучасних розподілених систем з 

використанням баз даних 

 

1.2.1. Фундаментальні принципи побудови РКС 

 

Високоефективні підрахунки необхідні для успішного розв’язання 

складних наукових і прикладних завдань. Для провадження цих підрахунків 

можуть бути застосовані різноманітні технологічні підходи; одним з яких є 

розподілені комп’ютерні системи. РКС – це система незалежних 

комп’ютерів, яка виглядає для користувача цілісною узгодженою системою 

[63, 64, 96, 97]. Уявлення про різних комп’ютери як цілісну систему існує 

завдяки присутності додаткового рівня програмного забезпечення, що 

називається програмним забезпеченням проміжного рівня (middleware) та яке 

встановлене на всіх комп’ютерах системи (рис. 1.1) [129, 132, 165]. 

Для забезпечення спільного контрольованого та ефективного доступу 

додатків (applications), а також користувачів до територіально віддалених 

вузлів застосовують розподілені системи обробки даних. В цьому випадку 

територіальна віддаленість вузлів для кінцевого користувача не грає ролі. 

До поняття вузла включають при цьому не тільки комп’ютерну техніку, 

а й встановлене сервісне програмне забезпечення [82, 83, 125, 161]. При 

спільному користуванні одним вузлом кінцевих користувачів та програмних 

додатків виникає конкуренція за одночасний доступ до ресурсу. 
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Рис. 1.1 Схематичне зображення розподіленої системи обробки даних 

Розподілені сучасні системи обробки даних володіють гетерогенним 

характером з таких причин: 

 Обмінювання  даними проходить через декілька різноманітних 

мереж; 

 Існує різноманітність у внутрішніх типах даних різних 

процесорів; 

 Використання різних операційних систем з властивими їм 

інтерфейсами програм для однакових сервісів; 

 Для різного програмного забезпечення властиве різне 

представлення типів даних та сервісів взаємодії. 

Розподілені системи обробки даних мають забезпечувати відкритість, 

прозорість, масштабованість та надійність – стійкість до виникнення збоїв  

[85, 95]. 

Прозорість розподілених систем (таблиця 1.1.) є основною 

характеристикою їх роботи та важлива з різних сторін. Однак при 

формуванні та реалізації подібних розподілених систем має зберігатися 

баланс прозорості і продуктивності системи [105, 211]. 
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Таблиця 1.1 

Форми прозорості в розподілених комп’ютерних системах 

Прозорість Опис 

Щодо доступу до вузла: 

Access transparency 

Непомітність для кінцевого користувача 

різниці в представленнях типів даних та 

механізмах доступу до них  

Щодо місця розміщення 

вузла 

Location transparency 

Реалізація доступу до вузла без прив’язки до 

його територіального розміщення  

Щодо мобільності вузла 

Mobility transparency 

Спроможність перенесення вузла разом з 

програмними додатками та користувачами 

без впливу на їх роботу  

Щодо паралелізму 

використання  

Concurrency transparency 

Взаємодія кожного користувача та 

програмного забезпечення вузла одночасно 

без взаємодії з іншими користувачами 

Щодо збоїв в роботі 

Failure transparency 

Означає неважливість збоїв у роботі вузла 

апаратного чи програмного компоненту для 

кінцевого користувача через обов’язковість 

одержання кінцевого результату від системи 

Щодо реплікації 

Replication transparency 

Реплікація проводиться непомітно для 

користувача  

Щодо масштабування 

Scaling transparency 

Спроможність системи до розширення в 

межах тієї ж структури та із застосуванням 

тих же програмних додатків  

Щодо продуктивності 

Performance transparency 

Передбачає непомітний для користувача 

розподіл навантаження на вузли для 

прискорення продуктивності 

Розподілені системи надають доступ до вузлів шляхом використання 

засобів із чітко встановленими синтаксисом і семантикою; це забезпечує 

відкритість розподілених систем. Застосування загальноприйнятого 
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механізму комунікації та стандартних протоколів є ознаками відкритості 

розподілених систем. Також розподілені системи повинні володіти певною 

гнучкістю щодо можливостей розширення системи і додавання до неї 

складових частин без змін в складі інших частин системи. 

Основною характеристикою розподілених систем є можливість до 

масштабування. Зміни в системі можуть відбуватись у трьох вимірах [177, 

213]: 

- розмір системи – збільшення кількості приєднаних до системи 

нових клієнтів та вузлів; 

- географічна протяжність - користувачі та вузли системи просторово 

віддалені один від одного; 

- керованість - простота керування системою при адмініструванні 

декількома організаціями. 

Збільшення масштабування системи за одним з цих параметрів 

водночас знижує продуктивність системи [126, 164]. 

Надійність роботи при наявності збоїв в розподіленій системі є 

базовою характеристикою. Збої в розподілених системах частково зачіпають 

роботу системи, при виході з ладу частини обладнання решта продовжує 

працювати. Це ускладнює пошук проблемних місць в системі і викликає 

необхідність пошуку відмов у вузлах системи та механізмів відновлення 

роботи системи для одержання заданих результатів виконання запитів. 

Розподілені комп’ютерні системи будують з метою моделювання 

складних процесів, проведення складних обчислень, обробки 

мультимедійних даних. 

 

1.2.2 Сучасні тенденції розвитку РКС 

 

В науці, бізнесі, щоденному житті – швидкий розвиток розподілених 

систем та широке їх розповсюдження легко завойовують нові грані людської 

діяльності. Впливовою частиною комп'ютерного середовища від 
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різноманітних локальних комп'ютерних та мережевих архітектур і додатків 

все більше зсувається до масових мереж і програмних продуктів глобального 

застосування, що включені в великий інформаційний простір[97]. 

Важливими в цьому розумінні є Інтернет речей (IoT , Internet of Things) [88, 

109, 210] та мобільні хмарні обчислення (MCC, Mobile Cloud Computing) 

[112, 113, 214]. 

Підхід, названий IoT, полягає в об’єднанні фізичних та цифрових 

об’єктів реальної дійсності в одне загальне середовище за допомогою засобів 

вбудованих технологій взаємодії з навколишнім середовищем, при цьому 

Інтернет бере на себе функцію передачі і розповсюдження даних по світовій 

мережі [98]. Використання мобільних хмарних обчислень дозволяє запис 

даних,  та процес їх обробки за межі мобільного телефона і зберігання їх у 

хмарах. При цьому безпосередньо з мобільного пристрою відбувається 

доступ до системи через веб-браузер [86].  

Характеризуючи сучасні розподілені системи, говорять про: 

- гетерогенність вузлів і зв’язків між ними; 

- просторову віддаленість; 

- глобальність; 

- структурно-динамічну складність [58]; 

- високий попит через масовість залучення користувачів [156]. 

Керувати ресурсами таких розподілених систем є складним завданням, 

яке потребує розробки та реалізації нових алгоритмів керування ресурсами 

[51]. 

Важливим моментом у застосуванні розподілених систем є комерційне 

їх використання, що викликає потреби якісного сервісу, який надається 

користувачам. В той же час постачальники послуги повинні визначати 

необхідний рівень оплат послуг, що додає вимоги до керування вузлами 

розподіленої системи [43]. 
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1.2.3 Управління ресурсами як основа функціонування РКС 

 

В розподіленій системі обробки даних, в якій є програмні та машинні 

ресурси, метою керування є вирішення порядку вирішення завдань, що 

поставлені перед системою, та розподіл наявних ресурсів. Керуючи 

ресурсами в розподіленій системі, варто не забувати, що доступні лише 

ресурси, розподілені на рівні системи прозоро, і всі користувачі можуть мати 

до них доступ. Кожний ресурс, або вузол, може бути використаний для 

вирішення місцевих задач, і підлягає постійним змінам. 

Зараз буває часто, що декілька компаній об’єднують системи заради 

паралельної роботи. Тоді виникає необхідність управління об’єднаною 

розподіленою системою на рівні власника кожної компанії для рівномірного 

паралельного використання ресурсів у часі задля проведення коректної 

спільної роботи[115, 119, 133]. 

Ефективний розподіл ресурсів є однією з основних вимог до 

високопродуктивних обчислювальних систем, а механізм розподілу ресурсів 

вважається центральною темою високопродуктивних обчислень [116]. 

Для вищої ефективності роботи використання ресурсів розподіленої 

системи, якісного обслуговування користувачів (QoS) [94] керування 

ресурсами проводять в залежності від особливостей вхідних завдань та 

роботи системи в цілому [208]. 

Незручністю планування роботи розподілених систем обробки даних є 

швидка зміна даних про ресурси.  

Керування ресурсами включає в себе керування такими процесами [68]: 

- пошуком ресурсів; 

- плануванням виконання послідовності завдань; 

- передаванням запитів у вузли; 

- завантаженням системи. 

Процес передаванням запитів у вузли складається з чотирьох основних 

етапів [76]: 



49 

 

 

 планування виконання запиту; 

 передача коду; 

 передача даних; 

 перевірка виконання запиту. 

Поділ на три основні етапи процесу планування завдання [146]: 

 пошук доступних на цей момент ресурсів; 

 вибір ресурсів, які є найбільш підходящими відповідно до вимог 

завдання; 

 виконання завдання. 

Важливою базовою частиною системи керування ресурсами 

розподіленої системи обробки даних є планувальник, у завдання якого 

входить координація виконання запитів, які надходять для виконання 

розподіленою системою, шляхом запису їх на доступні обчислювальні 

ресурси системи [111]. Тут має значення задовольнити вимоги користувача, 

так і виключити простою обчислювальних ресурсів. 

Як приклад можна зобразити логічну архітектуру підсистеми 

планування у GRID (рис. 1.2), представлену у [209]. 

У [220] показано такі основні особливості роботи планувальника 

розподіленої системи обробки даних: час вирішення задачі, пропускна 

здатність та час відклику системи. Проте слід пам’ятати, що ці параметри 

залежать не лише від конфігурації СУР розподіленої комп’ютерної системи, 

а й від характеристик вхідного списку завдань [221, 227], таких як 

інтенсивність поступання задач, обчислювальна складність задач і таке ін. 

Для правильної роботи планувальник повинен мати інформацію щодо 

стану, в якому перебуває ресурс, задля утворення певного розкладу запуску 

задач, а надто  - в гетерогенному та динамічному середовищі розподіленої 

комп’ютерної системи [120].  Враховуючи сказане вище, має сенс також 

знати параметри задачі: складність обчислень, заповненість пам’яті, вимоги 

до програмного додатку, об’єм вхідних та вихідних даних, зв'язок між 
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підзадачами у задачі, оскільки від цього також залежить якість складеного 

розкладу запуску задач. 

 

Рис. 1.2. Логічна архітектура системи планування в GRID 

Розробка вирішення завдань може здійснюватись за різними 

алгоритмами, декотрі із них для правильної роботи повинні мати певні дані 

щодо завдань. У [127, 138] показані різні класифікації алгоритмів розробки 

для паралельних та розподілених обчислювальних систем. Так само в  цій 

роботі було зроблено описання певних алгоритмів планування. 

Розробка завдань для певних видів розподілених систем має свої 

характеристики через різницю в архітектурі систем та їхніми 

функціональними властивостями. Отже, у роботі [116] показано 3 види 

високопродуктивних обчислювальних систем, а саме кластери, Grid та Cloud 

системи, і показано розробку задач у кожні. Ще наводиться порівняння 

деяких видів розподілених систем обробки даних, в тому числі і з питань 

керування вузлами, показана в роботах [99, 134, 143, 180]. 

Отже, у роботі [218] впорядковано інформацію про різні алгоритми до 

розподілу ресурсів Grid-системи, вказано на  характеристики  всіх із них. Як 
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вказано авторами, незважаючи на наявність великої кількості робіт, 

присвячених механізмам управління ресурсами Grid-системи, до цих пір ці 

механізми потребують  в поліпшенні. 

 

1.2.4 Аналіз існуючих механізмів управління ресурсами РКС 

 

Зараз маємо такі основні алгоритми в керуванні ресурсами 

розподіленої комп’ютерної системи: централізоване керування ресурсами, 

децентралізоване керування ресурсами та ієрархічне керування ресурсами. 

Централізоване керування ресурсами передбачає наявність одного 

планувальника [217], так званого метапланувальника або глобального 

планувальника, який має інформацію про всі ресурси системи і здійснює 

планування всіх задач. Виходить, черга завдань у системі теж одна. Такий 

планувальник легше сформувати, але його збій блокує роботу всієї 

розподіленої системи, причому цю систему важче масштабувати, адже вибір 

ресурсів у такій системі при великому числу ресурсів вимагатиме більше 

часу [167]. 

Ієрархічне керування ресурсами виглядає як  наявність в розподіленій 

системи одного глобального планувальника і декількох локальних 

планувальників [171]. Глобальний планувальник контролює процес 

планування і переказує запити локальним планувальникам, а локальні 

планувальники відповідають за вирішення як завдань, котрі надходять 

локально, так і завдань, переданих на виконання глобальним 

планувальником. 

Децентралізоване керування ресурсами не вимагає наявність одного 

центрального планувальника, який управляє процесом планування у всій 

системі [128]. В такому випадку декілька компонентів розподілених систем, 

які можуть мати різну назву в залежності від реалізації, разом здійснюють 

планування завдань. Над розподілом завдань може трудитись колектив 

планувальників. При цьому кожен компонент самостійно приймає рішення 
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[84]. Може трапитись випадок, коли обчислювальні вузли розподіляють 

задачі між собою; в такому випадку неможливо визначити якусь частину, 

відповідальну за планування. При децентралізованому керуванні ресурсами 

черга завдань розділена і не має контролю. Порівнюючи з двома попередніми 

алгоритмами, даний підхід в керуванні ресурсами є складний, але в той же 

час є простішим у масштабуванні і має вищу відмовостійкість [78]. 

Всі ці агоритми маютьсвої переваги та недоліки (таблиця 1.2). Більш 

детально з перевагами, особливостями та недоліками цих алгоритмів можна 

ознайомитися у [202, 205]. 

Зараз існує багато алгоритмів керування ресурсами розподілених 

систем, кожен з них описує якийсь певний показник роботи системи чи їх 

комбінацію і реалізує той чи інший підхід в управлінні ресурсами. Деякі 

описані механізми поєднують у собі два підходи. Кожен алгоритм керування 

ресурсами здійснює певний алгоритм планування. Коротко опишемо деякі 

механізми керування ресурсами. 

Таблиця 1.2 

Порівняння підходів до керування ресурсами розподілених систем [58] 

Підхід до 

керування 

обчислювальними 

ресурсами РКС 

Автоном- 

ність ОВ 

Стійкість 

до відмов 

Масштабо-

ваність 

Доступ- 

ність 

Централізований - - - - 

Децентралізований + + + + 

Ієрархічний - ± + ± 

В роботі [228] описана стратегія розробки задач типу потік робіт в 

Cloud-середовищі, засновану на довірі. Такий алгоритм розробки показує час 

виготовлення завдання, надійність і захищеність сервісів, вартість послуги, а 

додаток типу потік робіт являє собою набір атомарних взаємозалежних задач, 

дані для виконання яких записані в сховищах, які є сервісами Cloud-

середовища. 
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В роботі [217] описано механізм розробки завдань з урахуванням рівня 

захищеності ресурсів системи в розподіленому обчислювальному середовищі 

з інтенсивним обміном даних. Вадою цього алгоритму є те, що він не 

враховує зміну рівня захищеності ресурсів в процесі роботи розподіленої 

системи. 

Ще один алгоритм керування ресурсами розподілених систем  є 

механізм, заснований на перегляді надійності компонентів розподілених 

систем, як апаратних, так і програмних. Отже, у випадку частого збою 

компонентів системи частини завдання (а також вхідні дані для них), які були 

не виконані через відмову, повинні передатися на інші обчислювальні вузли 

(ОВ) для повторного запуску, що призведе до збільшення часу обробки 

завдання в цілому. У роботах [130, 131] показано керування ресурсами 

розподілених систем на базі аналізу надійності компонентів розподілених 

систем обробки даних.. 

Найпоширеніший алгоритм керування ресурсами розподілених систем  

є механізм, заснований на постачанні певної якості обслуговування (QoS). 

QoS він поєднує в собі кілька критеріїв і знаходить рівень задоволеності 

клієнта за якістю наданих йому послуг. Показник QoS виражається,  

вимірюючи якості таких параметрів, як повний час вирішення запиту, 

затримка, ціна виконання завдання, рівень втрати пакетів, рівень 

завантаженості і надійність системи [118], але цей перелік неповний. Даний 

алгоритм застосовують в різних реалізаціях розподілених систем; у роботах 

[136, 137, 194, 195] показані механізми планування, спрямовані на підтримку 

потрібної характеристики QoS. 

Ще один алгоритм, який використовують в керуванні ресурсами 

розподілених систем, полягає в тому, що при розробці мають бути враховані 

параметри комунікаційного середовища, а також об’єм і місце запису даних, 

що передаватимуться при обробці. Отже, алгоритм планування заснований на 

одному із зазначених фактів, але всі ці фактори є тісно пов'язаними між 

собою. Так як розподілені системи все частіше застосовують у якості сховищ 
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даних, алгоритми керування ресурсами, які враховують характеристики 

комунікаційного середовища, знаходять все ширше застосування. У роботах 

[147, 158, 199] описані саме такі алгоритми керування ресурсами. 

Значна частина алгоритмів розробки задач основана на різноманітних 

евристичних алгоритмах, наприклад, в [142] розглядається евристичний 

алгоритм планування для розподілених обчислень з невідчуджуваними 

ресурсами, а в [141] показано дуже детальний опис цих алгоритмів. 

У роботі [172] описується процедура розробки в розподіленій 

гетерогенній системі із застосуванням методу про найменше покриття, а 

також визначено його вплив на продуктивність розподіленої системи [228]. 

Модель роботи локального планувальника на основі вирішення завдань 

нелінійного булевого програмування описана в [81]. 

Існують також різні економічні моделі, сплановані для керування 

ресурсами в розподілених системах. Наприклад, в [100] описано різні 

економічні моделі для керування ресурсами в Grid-системі, відзначені їх 

переваги та вади. 

Розподілені системи великого масштабу, такі, як Grid-системи, 

вживають  значну кількість енергії в зв'язку з їх великим розміром. Це 

викликало до створення алгоритмів планування задач, спрямованих на 

зниження кількості енергії, яку вони споживають. У роботах [67, 101] 

представлені такі алгоритми. 

Окремо звернемо увагу на алгоритми децентралізованого керування 

ресурсами. У [60] описано децентралізована розробка робіт у хмарі на базі 

узагальненої дилеми ув'язненого, а в [52] представлено децентралізоване 

планування задач для датацентрів. 

У [79] описується застосування механізму децентралізованого 

знаходження пріоритету як способу керування розподіленими обчисленнями 

у середовищі обробки розподілених наборів даних. 

Динамічний децентралізований механізм керування ресурсами, 

названий CASA (community-aware scheduling algorithm), показано в роботі 
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[77]. Сценарій алгоритму засновано на поєднанні обчислювальних вузлів за 

допомогою обміну повідомленнями та спільній поведінці як «спільності».  

Схожий алгоритм децентралізованого управління ресурсами також 

показано в [154], але на відміну від алгоритму CASA, де задачі 

розглядаються як атомарні, у даному алгоритмі зроблено поділ підзадач 

задачі між обчислювальними елементами сформованої спільноти. 

У роботі [152] показано 3 механізми децентралізованої диспетчеризації 

просторово-розподілених обчислювальних систем, які основані на реплікації 

задач, міграції задач та переходу до комбінованого підходу. Ці алгоритми 

дозволяють поділити навантаження на локальні диспетчери. Описані 

алгоритми спрямовані на організацію відмовостійкого керування ресурсами 

розподіленої системи, як і засоби, показані в [155]. Крім того, у цих роботах 

досліджується робота СУР РКС при різних конфігураціях зв’язків між 

планувальниками (у [49, 160] керування поділомресурсів і виконанням задач 

виконує колектив планувальників, провадячи децентралізоване керування 

ресурсами). 

 

1.3. Аналіз організації розподілених баз даних 

 

Широке поширення використання розподілених баз даних спричиняє 

обернений перехід від застосування централізованої обробки даних до 

розподіленої. Винайдення технологій систем управління розподіленими 

базами даних є серйозним досягненням у сфері застосування баз даних. 

Приводом створення інформаційної системи для використання бази даних є 

необхідність об’єднання всієї оброблюваної в компанії інформації у єдине 

ціле із контрольованим доступом до інформації [44, 189]. 

Утворення інформаційних мереж спричинює децентралізацію обробки 

інформації. Децентралізований підхід в цьому випадку є відображенням 

організаційної структури компанії, яка складається із філіалів, департаментів, 

відділів, просторово розміщених у різних приміщеннях, причому кожний 



56 

 

 

підрозділ працює із власним набором даних. Формування розподілених баз 

даних, що відображають  організаційні структури підприємств, дає 

можливість використовувати компанії всю інформацію, що вноситься всіма 

окремими філіями, при цьому забезпечується  записування даних у місцях. 

Де вони найчастіше потрібні. Такі підходи до організації розподілених баз 

даних покращують можливість спільного користування даними та 

ефективність доступу [168].  

Проблему островів допомагають вирішувати розподілені системи. 

Розподілену базу даних можна уявити собі у вигляді якихось електронних 

островів інформації, з погіршеним доступом, як відокремлені частини цілого. 

Це становище є наслідком територіального положення, несумісності 

архітектури комп’ютерів, несумісності використаних протоколів комутації. 

Об’єднання відокремлених баз даних в єдину цілу частину може змінити цю 

ситуацію [193]. 

Розподілена база даних – це сукупність пов’язаних між собою логічно 

подільних даних та їх описів, що розміщені фізично у певній комп’ютерній 

мережі. Розподілена система керування базою даних (РСУБД) – це програмна 

система, керуюча розподіленими базами даних та яка робить можливим 

розподіл інформації прозорим для користувача бази даних. Розподілена 

система керування базою даних являє собою єдину логічну базу даних, 

подільну на декілька частин. Кожна частина бази записується у своєму вузлі 

мережі, всі вузли об’єднані комунікаційною мережею і кожен керований 

своєю СУБД. Всі кінцеві користувачі бази виконують операції над даними 

кожен у своєму вузлі окремо, незалежно від іншої частини системи, тобто 

існує певна локальна автономія. У той же час кожен користувач може 

звертатись до інших вузлів та обробляти розміщені на інших комп’ютерах 

мережі дані [145, 212]. 

Користувачі взаємодіють із розподіленою базою даних через додатки. 

Локальні додатки не мають доступу до даних на інших вузлах, глобальні 

додатки потребують повний доступ. Розподілена база даних зазвичай має 
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один глобальний додаток, із-за чого РСУБД володіє такими властивостями: 

збережена інформація розбита на певну кількість частин, між якими 

проводиться реплікація даних. Частини та їхні репліки розміщені у різних 

вузлах. Вузли поєднані у мережу. Робота з інформацією у певному вузлі 

управляється СУБД, СУБД певного вузла підтримує автономну роботу 

локальних додатків. Реплікація полягає у підтриманні актуальності репліки, 

тобто копії, певної частини бази у кількох окремих вузлах. Немає потреби 

створювати окремі повноцінні бази даних у кожному вузлі, що пояснено на 

основі РСУБД [108]. 

Із означення РСУБД випливає, що кінцевий користувач бази не 

повинен відчувати розподіленість бази, тобто система має бути повністю 

прозора, або невидима, тобто мати вигляд нерозподіленої системи. Інколи цю 

властивість називають базовим принципом будови розподілених СУБД [151]. 

Покажемо, яка різниця існує між розподіленою обробкою інформації та 

розподіленими СУБД. Розподілена обробка — це обробка із застосуванням 

центральної бази даних, доступ до якої може реалізуватися за допомогою 

будь-якого комп'ютера мережі. Базовим поняттям визначення розподіленої 

бази даних є твердження, що система оперує фізично розподіленими по 

мережі даними. У випадку централізованого зберігання інформації, навіть 

тоді, коли доступ має будь-який користувач мережі, ця система підтримує 

розподілену обробку інформації, але при цьому не є розподіленою СУБД. 

Таку структуру взаємодії часто називають «клієнт-сервер» [80, 148]. 

Система «клієнт-сервер» є такою системою, коли в ній є вузли-клієнти 

та вузли-сервери. Уся інформація записується на серверних вузлах, а додатки 

виконуються на вузлах-клієнтах і локальної автономії не існує. Клієнт – 

процес, який надсилає запит на обслуговування. Структура клієнт-сервер 

надає додаткам доступ до інформації, розміщеної на сервері. Це основна 

функція такої будови; при цьому декілька клієнтів користуються одним 

сервером [62, 181]. 

Наведемо декілька прикладів реалізації основної схеми: 
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- декілька клієнтів разом користуються одним сервером; 

- певний клієнт використовує декілька серверів. 

Така можливість, у свою чергу, ділиться на два випадки [93, 131, 198]: 

1) Клієнт має доступ до одного сервера за один раз, тобто кожний 

окремий запит до бази даних повинен бути спрямований на один сервер. В 

межах одного запиту не можна одержати інформацію із двох або більше 

різних серверів. Крім того, користувачу необхідно знати, на якому саме 

сервері зберігається та чи інша інформація. 

2) Клієнт може мати одночасний доступ до декількох серверів, тобто 

окремий запит може з’єднати дані з декількох серверів. А це означає, що 

кілька серверів взаємодіють із клієнтом так, начебто це насправді один 

сервер. Користувач не повинен знати, які частини даних записані на певних 

серверах. Але у другому випадку  по суті описано принцип роботи системи 

розподіленої бази даних. Це не те, що мають на увазі під терміном "клієнт-

сервер". 

Паралельна СУБД — це система керування базою даних, що працює з 

використанням кількох процесорів і пристроїв жорстких дисків, а це 

допомагає їй розпаралелити забезпечення виконання певних  операцій з 

метою покращення загальної продуктивності обробки. Використання 

паралельних СУБД дозволяє об'єднати кілька малопотужних комп’ютерів для 

одержання такої ж продуктивності, що й у випадку одного, але потужнішого 

комп’ютера [124, 168]. 

Спільний доступ кільком процесорам до однієї і тієї ж бази даних 

паралельна СУБД має забезпечити керуванням спільним доступом до 

ресурсів. Спосіб поділу ресурсів на практиці чинить вплив на характеристики 

продуктивності збудованої системи [195, 201]. 

Основні типи архітектури паралельних СУБД (Рис.1.3) такі: 

- системи із поділами пам'яті; 

- системи із поділами дисків; 

- системи без поділів. 
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Рис.1.3. Архітектура з паралельною обробкою (а – з розподілом пам’яті, б – з 

розподілом дисків, в – без розподілу) 

Систему без поділів інколи вважають розподіленою СУБД. В 

паралельних системах розміщують інформацію виключно з міркувань 

ефективності. За звичай розділені  територіально вузли керуються незалежно 

один від одного та сполучені між собою малопотужними мережними 

зв’язками. Вузли ж паралельних СУБД часто розміщені на одній машині чи в 

одному й тому ж вузлі [123, 178, 191]. 



60 

 

 

В системі із поділом пам’яті міститься декілька процесорів, і вони 

розділюють системну пам’ять (Рис. 1.3,а). 

Цю архітектуру називають також симетричною багатопроцесорної 

обробкою. Її використовують у різноманітних обчислювальних платформах, 

від персональних ПК, включаючих невелику кількість паралельно 

працюючих мікропроцесорів, до потужніших RISC-систем і до мейнфреймів. 

Така архітектура реалізує швидкий доступ до інформації для певної кількості 

процесорів, що не перевищує 64. При зростанні кількості процесорів мережні 

взаємозв’язки обмежують продуктивність системи [93, 107]. 

Системи без поділу інакше називають системами із масовою 

паралельною обробкою (рис.1.3,в). У таких системах кожний процесор має 

свою власну оперативну й дискову пам'ять. База даних розділяється між 

усіма дисковими пристроями обчислювальних підсистем, зв'язаних із цією 

базою даних. Тому тут усі дані прозоро доступні користувачам кожної із 

обчислювальних підсистем. Така архітектура забезпечує вищу 

масштабованість, ніж системи з поділом пам'яті, і дозволяє легко 

організувати підтримку роботи великої кількості процесорів. Однак лише у 

випадку, коли необхідні дані записуються локально, є можливість досягти 

максимальної продуктивності [107, 201]. 

У системах із поділом дисків кожен процесор має безпосередній доступ 

до всіх спільно використовуваних дискових пристроїв, але має власну 

оперативну пам'ять (рис.1.3,б). 

Ці системи підходять для додатків  із високоцентралізованим 

управлінням та якісно надають можливості щодо доступу і продуктивності 

роботи. У цих системах, як і у системах з архітектурою без поділу, немає 

недоліків із-за поділу пам’яті без додаткового навантаження системи 

процесами фізичного розподілу даних на різних машинах. Подільні дискові 

системи називають кластерами. Паралельні технології зазвичай застосовують 

в системах, що повинні забезпечувати проходження тисяч транзакцій за 

секунду, чи – у випадку набагато більших баз даних – 1-2 терабайти. Ці 
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системи мають підтримувати короткий час реагування на запит до бази даних 

і повинні мати доступ до величезної кількості інформації [51, 78]. 

Розподілені СУБД поділяють на гомогенні і гетерогенні. В гомогенній 

системі всі вузли використовують один і той же тип СУБД. Якщо ж у вузлах 

використовуються різні типи СУБД із різними моделями даних – реляційні, 

мережні, ієрархічні – то ця система називається гетерогенною. 

Простими у проектування та супроводженні є гомогенні системи. Ці 

РСУБД дають можливість покроково збільшувати розмір системи, додаючи 

вузли до існуючої системи. У випадку ж організації в різних вузлах 

паралельної обробки даних підвищується продуктивність всієї системи [45, 

189, 212]. 

Гетерогенні системи утворюються приєднанням до існуючої 

розподіленої системи незалежних вузлів із своїми власними системами 

керування баз даних. В гетерогенній системі для ефективної взаємодії різних 

вузлів з різними типами СУБД необхідно реалізувати транслювання 

переданих повідомлень. Кінцевий користувач будь-якого вузла може мати 

можливість створювати свої запити мовою СУБД, що застосовується у цьому 

вузлі. Це називається прозорістю по відношенню до використаної СУБД. 

Система має забезпечувати розміщення інформації та виконання трансляції 

запитів. В загальному випадку інформація може бути затребувана з вузла, що 

має інший тип обладнання, або інший тип СУБД, або і те, й інше [111, 124]. 

Якщо використано інший тип обладнання, але така ж СУБД, то для 

трансляції необхідна заміна кодів та зміна довжини слова. Коли ж СУБД 

різні, то потрібно відображення структури даних однієї бази перетворити в 

структуру іншої. Наприклад, відношення у реляційній моделі даних мають 

бути переведені в типові записи і набори. Також потрібно перетворити текст 

запитів із однієї мови оперування даними на іншу. У випадку, коли різні і тип 

обладнання, і тип застосованої СУБД, треба використати два види 

перетворення [155, 201]. 
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Інші проблеми з’являються у випадку створення єдиної концептуальної 

схеми. Утвореної шляхом об’єднання незалежних локальних концептуальних 

схем. Прийнятним вирішенням, яке застосовують у певних реляційних 

системах для прозорості щодо застосування СУБД, є у використанні шлюзів. 

До складу різних вузлів гетерогенних розподілених систем повинні бути 

включені шлюзи, що виконують трансформацію мови і моделі даних 

кожного з типів СУБД у мову та модель даних реляційної системи. Цей 

підхід має ряд проблем. Бо шлюзи не дозволяють створити систему 

керування транзакціями для окремих пар систем. Тобто шлюз між однією 

парою систем є транслятором запитів. І не дозволяє розв’язати проблеми, 

створені однорідністю структур і представленням інформації в різних 

системах [134, 171, 212]. 

Сформована робоча група - Specification Working Group - SWG має 

навести специфікації, що регламентують інфраструктуру середовища бази 

даних:  

- уніфікований і потужний інтерфейс мови SQL (SQL API), на якому 

формуються клієнтські додатки так, щоб вони не були прив'язані до 

конкретного типу використовуваної СУБД; 

- уніфікований протокол доступу до бази даних, що дозволяє СУБД 

одного типу безпосередньо взаємодіяти із СУБД іншого типу, без 

необхідності використання якого-небудь шлюзу; 

- уніфікований мережний протокол, дозволяє здійснювати взаємодії 

СУБД різних типів. 

Найважливішою є задача знаходження способів  за одну транзакцію 

здійснювати обробку даних, записаних у кількох базах, які керуються СУБД 

інших типів, без застосування шлюзу. 

Різновидом розподіленої СУБД можна вважати мультибазові системи. 

Мультибазова система — розподілена система керування базами даних, у 

якій керування кожним з вузлів проходить зовсім автономно. В таких 

системах проводиться об’єднання таких розподілених систем баз даних, в 
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яких керування окремими локальними системами у повній мірі виконується 

операторами. Повна автономія вузлів дозволяє не проводити які-небудь 

зміни в локальних СУБД. Отже, мультибазові СУБД вимагають створення на 

існуючих локальних системах ще одного рівня програмного забезпечення, 

який призначено для виконання необхідної функціональності. Мультибазові 

системи дозволяють кінцевому користувачу різних вузлів мати доступ і 

спільно використати дані без необхідності фізичного об’єднання  існуючих 

баз даних [93, 185, 192].  

Вони надають користувачеві можливість керувати базами даних їхніх 

власних вузлів без якого-небудь централізованого управління, що завжди є 

присутнім у звичайних типах РСУБД. Адміністратор локальної бази даних 

може реалізувати доступ до деяких частин своєї бази даних за допомогою 

створення схеми експорту, яка визначає, до яких елементів локальної бази 

даних зможуть одержувати доступ зовнішні користувачі [128, 135]. 

Мультибазова СУБД прозорим образом розташовується над існуючими 

базами даних і файлових системах, представляючи їх своїм користувачам як 

певну єдину базу даних. Таке оперування глобальною схемою дозволяє 

користувачам на базі цієї схеми формувати запити й змінювати дані. 

Мультибазова СУБД працює тільки із глобальною схемою, тоді як локальні 

СУБД за допомогою власних засобів забезпечують підтримку даних всіх 

користувачів. Глобальна схема формується за допомогою об’єднання схем 

локальних баз даних. Програмне забезпечення мультибазової СУБД спочатку 

транслює глобальні запити й перетворює їх у запити й оператори модифікації 

даних відповідних локальних СУБД. Отримані після виконання локальних 

запитів результати об’єднуються в один спільний результат, що надається  

користувачеві [165, 205].  

Крім того, мультибазова СУБД здійснює управління за виконанням 

фіксації або відкоту окремих операцій глобальних транзакцій локальних 

СУБД, а також проводить збереження цілісності інформації у всіх локальних 
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базах даних. Програми мультибазової СУБД керують різними шлюзами, за 

допомогою яких управляють роботою локальних СУБД [68, 118, 145]. 

Будь-яке відношення може бути поділено на частини або фрагменти 

при організації фізичного зберігання цього відношення. Фрагменти 

розподіляють у різних вузлах. Якщо у фрагмент виділяється підмножина 

кортежів відношення, то він називається горизонтальним фрагментом. 

Фрагмент називається вертикальним, якщо в ньому використовується 

підмножина атрибутів відношення. Визначення і розміщення фрагментів 

повинні проводитися на основі аналізу найбільш важливих застосунків, що 

визначають особливості використання бази даних [54, 187]. 

Одним із завдань РСУБД є підтримка актуальної копії деякого 

фрагмента на декількох вузлах.  

Розподіл. Вузол для зберігання фрагмента вибирається, виходячи з 

деякої оптимальної схеми розміщення фрагментів. При проектуванні повинні 

бути враховані як якісні, так і кількісні характеристики майбутньої системи. 

Розподіл проводиться на базі кількісної інформації, а основою при 

формуванні схеми поділу є якісні характеристики [102, 139]. До кількісних 

характеристик відносяться наступні: 

• частота запуску застосунку на виконання; 

• вузол, на якому запускається застосунок; 

• вимоги до продуктивності транзакцій і застосунків. 

Якісна інформація може бути з переліком транзакцій, що реалізуються  

застосунком. Використовувані в цих транзакціях відносини, атрибути і 

кортежі, тип доступу до цих об'єктів (читання або запис), предикати, що 

використовуються в операціях читання [190, 227]. 

Розділення відносин на фрагменти і розподіл фрагментів по вузлах 

виконується для досягнення таких цілей: 

• Локальність лінків. Інформація повинна записуватися якнайближче до 

місця її використання. Якщо фрагмент використовується декількома вузлами, 

може бути вигідно записати у цих вузлах його репліки. 
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• Підвищення надійності і доступності. Надійність і доступність 

інформації підвищуються із-за використання механізму реплікації. У разі 

відмови одного з вузлів зручно, якщо завжди існуватиме копія фрагмента, що 

зберігається на іншому вузлі. 

• Достатній рівень продуктивності. Невірний вибір схеми розміщення 

інформації може привести до виникнення в системі вузьких місць. Деякий 

вузол може бути закиданий запитами з боку інших вузлів, що змусить 

знизити продуктивність всієї системи. З іншого боку, деякі вузли не будуть 

використовуватись, тобто ресурси системи при невірному розподілі будуть 

задіяні неефективно. 

• Адекватне співвідношення між вартістю і місткістю зовнішньої 

пам'яті. На всіх вузлах звичайно рекомендується використовувати 

якнайдешевші пристрої масової пам'яті. Ця вимога має бути узгоджена з 

вимогою дотримання локальності лінків. 

• Найменші затрати на передачу даних. Вартість застосування в системі 

видалених запитів — одна з найважливіших властивостей системи. Затрати 

на вибірку будуть найменші при дотриманні найбільшої локальності лінків, 

тобто коли в кожному вузлі буде створено свою копію даних. Проте при 

оновленні даних, що реплікуються, внесені зміни доведеться переносити на 

всі вузли з репліками, при цьому збільшуючи витрати  на передачу даних. 

Є чотири підходи до розміщення даних в системі [132, 154, 168, 204]: 

- централізоване; 

- роздільне  або фрагментоване; 

- розміщення з повною реплікацією; 

- розміщення з вибірковою реплікацією. 

На певному вузлі під управлінням СУБД створюється і зберігається 

єдина база даних. Доступ до цієї бази мають всі користувачі мережі. В цьому 

випадку локальність посилань найменша для всіх вузлів, окрім центрального, 

так як задля отримання будь-якого доступу до інформації потрібно досягнути 

мережевого з'єднання. Отже,  рівень витрат на передачу даних буде значний. 
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Рівень надійності і доступності в системі невисокий, оскільки аварійна 

ситуація на центральному вузлі зумовить відмову всієї системи [121, 134, 

209]. 

Роздільне або фрагментоване розміщення. База даних розподіляється 

на непересічні частини, кожна з яких розміщується на одному з вузлів 

системи. Рівень локальних посилань буде високий, якщо у вузлах записана 

саме та частина інформації, яка найчастіше потрібна на цих вузлах. Якщо 

реплікація не застосовується, то вартість зберігання даних буде найменшою, і 

також буде низький рівень надійності і доступності даних в системі. Проте 

він буде вищий, ніж в попередньому варіанті, оскільки аварійна ситуація на 

будь-якому з вузлів спричинить відмову в доступі тільки до того фрагменту 

інформації, що на ньому зберігалася. При вірно визначеній схемі поділу 

даних рівень продуктивності в системі буде відносно високим, а рівень 

витрат на передачу даних — нижчим [88, 94]. 

Записування даних із повною реплікацією. Повна копія всієї бази даних 

записується на всіх вузлах системи. Виходить, локальність лінків, надійність 

і доступність інформації і рівень продуктивності системи будуть 

найбільшими. Проте вартість пристроїв зберігання даних і рівень затрат на 

передачу інформації в цьому випадку будуть також найбільші [88, 95]. 

Розміщення з вибірковою реплікацією. Ця схема є поєднанням методів 

фрагментації, реплікації і централізації. Одні масиви даних поділяють на 

частини, що допомагає досягти для них високої локальності лінків. Інші дані, 

які застосовують у багатьох вузлах, але рідко змінюються, реплікуються. 

Решта інформації зберігається централізований. Такий підхід дозволяє 

об'єднати всі переваги, що властиві решті моделей, і позбутися властивих їм 

недоліки. Із-за такої своїй гнучкості саме цей підхід застосовують найчастіше 

[121, 139]. 

Система підтримує розділення, якщо дане відношення може бути 

поділено на частини або фрагменти при реалізації його фізичного зберігання. 

Розділення бажане для покращення ефективності системи. В цьому випадку 
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інформація може бути записана в тому місці, де вона найчастіше 

використовується. Із-за цього вдається реалізувати локалізацію більшості 

операцій і зниження мережевого трафіку. Також відміняється зберігання 

інформації, яка не затребувана локальними застосунками, а отже, 

неавторизовані користувачі не зможуть мати до неї доступ. З іншого боку, 

продуктивність застосунків, що вимагають доступ до інформації з деяких 

частин на різних вузлах, може бути недостатньою. Підтримка цілісності 

інформації теж може істотно ускладнюватися, так як функціонально залежна 

інформація може виявитися поділена і бути записана на різних вузлах[48, 

101]. 

Для вірності поділу необхідне дотримання наступних вимог [105, 211]: 

1. Повнота. Кожен елемент інформації з початкового відношення має 

бути присутнім, хоча б в одній із створених частин. Це підтримає відсутність 

втрати даних при фрагментації. 

2. Відновлюваність. Початкове відношення має бути відновлено з його 

частин за допомогою операцій реляційної алгебри. Це підтримає збереження 

функціональних залежностей. 

3. Непересічність. Один елемент даних не повинен бути записаний в 

двох і більш частинах. Виняток становить вертикальна фрагментація, коли в 

кожній частині повинні бути присутніми атрибути первинного ключа, 

необхідні для відновлення початкового відношення. Це правило зумовлює 

найменшу надмірність даних у частинах. Існують два основних типи поділу: 

горизонтальний і вертикальний. 

Горизонтальні частини є підмножинами кортежів відношення, а 

вертикальні — підмножини атрибутів відношення. Горизонтальний поділ. 

Горизонтальним називається поділ, виділений з відношення по горизонталі і 

що складається з деякої підмножини кортежів цього відношення. Для 

створення горизонтального фрагмента визначається предикат, за допомогою 

якого реалізують підбір кортежів з початкового відношення [136, 218]. Цей 

тип фрагмента реалізується за допомогою операції вибірки  реляційної 
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алгебри. Операція селекції дозволяє вибрати групу кортежів, що мають деяку 

загальну для них характеристику, — наприклад, всі кортежі, використовувані 

одним із застосунків, або всі кортежі, вживані на одному з вузлів. Якщо 

вибрано  відношення  то його горизонтальний фрагмент може бути 

описаний формулою: 

 

 1b FR R  ,                                                       (1.1) 

 

де  є предикатом, створеним із застосуванням одного або більше атрибутів 

відношення . 

Побудова схеми фрагментації реалізує пошук набору мінімальних , що 

значить повних і релевантних, предикатів для розділення відношення на 

частини. Набір предикатів є повним тоді і тільки тоді, коли ймовірність 

звертання до певних двох кортежів одного і того ж фрагмента від будь-якого 

застосунку існує, певно, один застосунок, що інакше звертається до 

виділених за допомогою цього предиката частин [161, 184]. 

Вертикальна фрагментація. Вертикальним називається частина, 

виділена з відношення по вертикалі і утворена з підмножини атрибутів цього 

відношення. При вертикальній фрагментації в різні частини об'єднуються 

атрибути, що застосовуються окремими застосунками. Реалізація фрагментів 

в такому випадку робиться  за допомогою операції проекції реляційної 

алгебри [57, 147, 201]. Для заданого відношення  вертикальний фрагмент 

може бути знайдений за допомогою такої формули: 

 

 
1 ,.., 1na aR R ,                                                    (1.2)  

 

де  є атрибутами відношення . 

Змішана фрагментація. Інлоли задля вірного поділу інформації між 

застосунками тільки горизонтальної або тільки вертикальній фрагментації 
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виявляється недостатньо. Тоді застосовують змішану фрагментацію. 

Змішаний фрагмент з’являється або після додаткової вертикальної 

фрагментації зроблених раніше горизонтальних фрагментів, або шляхом 

горизонтальної фрагментації зроблених раніше вертикальних фрагментів. 

Змішана фрагментація реалізується пов’язуванням операцій вибірки і 

проекції реляційної алгебри [170]. Для існуючого відношення  змішаний 

фрагмент можна реалізувати по формулах: 
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                                                 (1.3) 

 

де  - предикат із застосуванням деяких  атрибутів  відносини . 

Якщо відношення містить невелику кількість кортежів, які порівняно 

рідко змінюються, то фрагментацію робити не треба. Таке відношення 

залишають нефрагментованим і просто записують на кожному з вузлів його 

реплікуємі копії [130, 144]. 

Пошук відносин, для яких не потрібна фрагментація — перший крок 

підходу до визначення схеми фрагментації. Потім аналізують відносини, 

розміщені на одиничній стороні зв'язків типу "один до багатьох", і знаходять 

для них найкращі схеми фрагментації. На останньому кроці аналізують 

відносини, розміщені на множинній стороні тих же зв'язків [98, 155]. 

Реплікацію можна описати як процес створення і відтворення кількох 

копій даних, що записуються на одному або кількох вузлах. Механізм 

реплікації дуже важливий, оскільки дозволяє компанії провадити доступ 

користувачам до актуальних даних і тоді, коли вони цього потребують. 

Використання реплікації дозволяє досягти багатьох переваг, включаючи 

зростання продуктивності тоді, коли централізований ресурс стає 

переобтяженим, надійності записування і доступності даних, наявність 

"гарячої" резервної копії для відновлення, а також можливість забезпечення 

мобільних користувачів і сховищ даних [175]. 
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Протоколи оновлення реплікуємих даних реалізовані на припущенні, 

що оновлення всіх копій даних робиться як функція самої транзакції 

оновлення. Отже, всі копії реплікуємих даних змінюються одночасно із 

заміною початкової копії і, отже, за допомогою протоколу двофазної фіксації 

транзакцій [192, 228]. Такий підхід до реплікації називають синхронною 

реплікацією. 

Хоча цей підхід може бути надзвичайно придатний для деякого класу 

систем, в яких всі копії даних потрібно утримувати в абсолютно 

синхронному стані, як, наприклад, у разі фінансових операцій, тому йому 

властиві певні вади. Зокрема, транзакція не зможе бути закінчена, якщо один 

з вузлів з копією реплікуємих даних є недоступним. Отже, багато 

повідомлень, потрібних для підтримки процесу синхронізації даних, 

утворюють відчутне додаткове навантаження на корпоративну мережу [85, 

124]. 

Більшість комерційних розподілених СУБД використовують інший 

механізм реплікації, що має назву асинхронної реплікації. Він реалізує 

оновлення цільових баз даних вже після закінчення оновлення першої бази 

даних. Затримка у відновленні узгоджених даних може змінюватися від 

кількох секунд до кількох годин або навіть кількох днів. Однак рано чи пізно 

всі дані у всіх реплікаціях будуть приведені в стан, в якому всі дані 

відповідають один одному. Такий підхід порушує принцип незалежності 

розподілених даних, він цілком може бути вирішенням задачі співставлення 

між цілісністю даних і їх доступністю, причому останнє може бути набагато 

важливіше для підприємств, які працюють з копієями даних, необов'язково 

синхронізованої в даний момент часу [192]. 

Функції засобів реплікації виконують завдання, як базовий рівень 

служби реплікації розподілених даних та повинні проводити копіювання 

даних з однієї бази даних в іншу. Причому дане завдання може виконуватися 

синхронно чи асинхронно. Існує безліч других функцій, які підтримуються, 

включаючи наступні [201, 215]. 
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1. Служба реплікації повинна проводити ефективну обробку як малих, 

так і великих об'ємів даних. 

2. Служба реплікації повинна підтримувати реплікацію даних в 

гетерогенних розподілених системах обробки даних, що використовують 

багатоплатформеність. Це може бути пов'язано з необхідністю збереження і 

перетворення даних з однієї логічної моделі даних в іншу логічну модель, чи 

для перетворення з одного типу даних у інший тип даних, але для 

середовища іншої гетрогенної СУБД. 

3. Повинна забезпечуватися можливість проводити реплікацію об'єктів, 

які відмінні від звичайних даних. В деяких системах допускається реплікація 

індексів і процедур, що зберігаються в вузлах бази даних, а також можлива 

реплікаця тригерів. 

4. Система повинна надавати механізм для засобів визначення схем 

реплікації, що дозволяє привілейованим користувачам баз даних задавати 

різні дані і об'єкти, що підлягають копіюванню. 

5. Система реплікацій повинна включати механізми підписки, що 

дозволяє привілейованим користувачам проводити оформлення на підписку 

даних і на інші об'єкти, що підлягають реплікації. 

6. Система повинна включати засоби механізму ініціалізації, що 

забезпечують ініціалізацію нових створених реплік. 

Причиною використання розподілених гетерогенних баз даних на 

підприємствах є те, що вони розподілені на підрозділи, які в свою чергу 

також діляться на підрозділи. Тоді інформація підприємства розбивається на 

множини інформації, а  розподілена система баз даних забезпечує обєднання 

для даних в єдине ціле. У такій розподіленій базі даних персонал відділу 

підприємства може виконувати потрібні йому запити до локальних баз даних. 

А при виконанні глобального запиту керівництву компанії передбачають 

одержання доступу до розподілених даних, що зберігається у всіх 

відділеннях компанії. Розподілена система обробки даних дозволяє системі 
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управління базами даних відображати логічну структуру компанії, що є 

найбільш важливою перевагою розподілених гетерогенних СУБД [69, 195]. 

У розподілених системахобробки інформації дані розміщаються на 

тому вузлі, на якому зареєстровані всі користувачі, які найчастіше їх 

використають. У результаті цього користувачі вузла мають одержувати 

локальний контроль над потрібними їм даними і можуть регулювати 

відповідні обмеження на їх використання. Саме за цим принципом 

отримується роздільність і локальна автономність розподілених гетерогенних 

СУБД [59,128, 204]. 

Розподілені гетерогенні СУБД проектуються таким чином, щоб 

забезпечити працездатність розподіленої системи обробки даних, 

незважаючи на можливу відмову одного з вузлів розподіленої БД або каналу 

зв'язку між вузлами. Це досягається втановленням засобів для реплікації 

даних таким чином, що дані і їхні копії розміщаються на декількох вузлах 

розподіленої системи. Система буде перенаправляти пакети-запити з 

відповідного вузла, що відмовив, на адресу іншого вузла з базами даних. 

Завдяки цьому відбувається підвищення надійності розподіленої системи і 

доступності даних в ній [145, 163, 198]. 

Для організації обміну даними в підрозділах можна встановлювати 

власні малопотужні комп'ютери, їмнабагато дешевше додавати в свої мережі 

нові робочі станції, чим проводити модернізацію системи з мейнфреймом. В 

звязку з цим використання розподілених баз даних дає економічну вигоду. 

Завдяки модульності розподіленого середовища обробки даних розширення 

вже існуючої розподіленої системи здійснюється набагато швидше та 

простіше. Додавання в мережу нових вузлів не призводить до будь якого 

впливу на функціонування вже існуючих вузлів. Подібна гнучкість системи 

дозволяє організації легко розширювати свою розпоідлену систему обробки 

даних [48, 53, 98]. 

Найбільш істотним недоліком розподілених систем обробки даних, є 

підвищення складності апаратного иа програмного забезпечення. Розподілені 
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гетерогенні СУБД є найбільш складнішими програмними комплексами, чим 

централізовані розподілені СУБД. Ця властивість випливає з того, що 

розподіленим базам даних потрібно проводити реплікації. Якщо реплікація 

даних не будуть проводитися та підтримуватися на відповідному рівні, 

система матиме більш низький рівень доступності для даних, надійності й 

продуктивності даних в порівняні з централізованими системами [148, 174]. 

У розподілених системах обробки даних можуть виникнути проблеми з 

захистом не тільки даних, які реплікуються на кілька вузлів, але і захисту 

самих мережних з'єднань. У централізованих системах доступ до даних 

контролюється дуже легко [121, 194].  

Вимоги до забезпечення цілісності (коректності й погодженості даних) 

формулюються у вигляді застосування обмежень. Виконання цих обмежень 

повинно гарантувати захист інформації в розподіленій базі даних від 

втручань та руйнуваннь. Реалізація цих обмежень для збереження цілісності 

вимагає доступу до великої кількості оброблювальних даних, що 

використовуються під час звірок. У розподілених СУБД збльшена вартість 

передачі й обробки даних, яка може перешкоджати застосуванню 

ефективного захисту від порушень цілісності даних в вузлах та каналах 

зв’язку [62, 168]. 

 

1.4. Дослідження існуючих підходів до вирішення задач управління 

розподіленими базами даних 

 

Децентралізоване керування розподіленими системами передбачає 

наявність кількох елементів системи, які мають відповідають за керування 

обробкою пакетів у всій розподіленій системі обробки даних і є 

рівноправними між собою. При цьому керуванні обробкою пакетів черга 

задач, відповідно, теж є розподіленою і не повинна контролюватися одним 

елементом розподіленої комп’ютерної системи. Таким чином, при 

децентралізованому керуванні такі процеси визначення відповідних вузлів, 
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планування маршруту та інші розподілені між компонентами розподілених 

систем обробки даних таким чином, що якщо один з вузлів керування 

комп’ютерної мережі виходить з ладу, то інший бере на себе його функції 

керування [153]. Необхідно зауважити те, що розподілені системи обробки 

даних з децентралізованим керування вузлами є дуже масштабованими, 

оскільки у них легко додаються або видаляються компоненти. Звідси, 

децентралізація керування розподіленими системами обробки даних, 

реалізована з використанням моделі однорангової мережі (P2P), яка може 

замінити обмеження централізованого та ієрархічного керування вузлами по 

відношенню до масштабованості, відмов вузлів баз даних та автономності, 

але загальний децентралізований характер комп’ютерної системи виникають 

й інші проблеми при пошуку вузлів, плануванні передачі пакетів, розміщенні 

запитів на вузли, координації виконання запитів тощо [159]. 

Іншими проблемами при децентралізованому керуванні є застосування 

в області керування розподіленими базами даних, забезпечення загального 

керування функціонування системи, забезпечення елементів безпеки та 

автентичності користувачів системи, врахування неоднорідності політики 

розподіленої системи обробки даних [140]. 

При децентралізовану керуванні ресурсами планування виконання 

запитів може проходити двома способами: планування з використанням 

координації та без неї. У цьому випадку компоненти розподіленої системи 

обробки даних, відповідальні за планування, обробляють пакети незалежно 

один від одного. Як показано в [149], у такому разі виникають проблеми з 

покладанням навантаження на вузли та використанням спільних вузлів баз 

даних. При плануванні з координацією потрібно робити узгодження 

використання вузлів між тими компонентами комп’ютерної системи, які 

беруть участь у процесі необхідного планування. 

Ефективність розподіленої системи обробки даних з децентралізованим 

керуванням залежить від необхідного рівня координації і робота між 

компонентами, які приймають участь в керуванні ресурсами розподіленої 
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системи [59]. Координація проводиться між учасниками та реалізується з 

метою підвищення швидкості обробки даних в розподіленій системі і може 

базуватися на різних механізмах та методах. Досить часто для роботи такої 

координації потрібно використовувати велику кількість моделей. При чому, 

процес координації проводить динамічний обмін даними між компонентами 

комп’ютерної системи. Відповідно [110] потрібно виділити різні методи для 

обміну інформацією, а саме: загальнодоступна трансляція необхідних даних, 

вибіркова трансляція розподілених даних. Необхідно враховувати те, що 

будь-яка обробка пакетів обов’язково збільшує навантаження на канали 

зв’язку розподіленої системи обробки даних, а це призводить до погіршення 

відповідних показників функціонування комп’ютерної системи, особливо 

коли вона розміщена на великій кількості вузлів. 

Іншим видом проблем при роботі розподіленої системи обробки даних 

з децентралізованим керуванням є задачі в областях безпеки та довірчого 

керування. Як показано у [107], при використанні безпечної 

децентралізованої розподіленої комп’ютерної системи повинні бути вирішені 

такі питання виконання безпеки системи: 

 збереження конфіденційності користувачів; 

 забезпечення автентичності користувачів; 

 забезпечення виконання надійної авторизації; 

 забезпечення виконання надійної передачі даних між 

розподіленими системами. 

Оцінка функціонування розподілених систем обробки даних 

проводиться за різними параметрами в залежності від поставленої мети 

функціонування розподіленої системи. З точки зору керування розподіленою 

комп’ютерною системою з використанням баз даних є такі параметри, як 

продуктивність, захищеність, надійність та швидкість передачі даних в 

каналах зв’язку. Оцінка функціонування розподілених систем обробки даних 

проводиться за кількома параметрами, які розглядаються в комплексі з 

питаннями керування. Розглянемо оцінку функціонування розподіленої 
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системи обробки даних в якій використовуються бази даних по кожному з 

цих параметрів окремо [108]. 

Продуктивність розподіленої системи обробки даних визначається як 

кількість «обчислювальної роботи», яку виконує розподілена система 

обробки даних за одиницю часу або за відповідний проміжок часу. 

Відповідно до факторів, які впливають на такий параметр, як продуктивність 

розподіленої системи, є: склад вузлів, розмір даних, часові характеристики 

обробки в пам’яті, структура та пропускна спроможність розподіленої 

системи, програмне забезпечення розподіленої системи обробки даних [197]. 

Відповідно є різні параметри оцінки продуктивності системи, наприклад, 

прискорення відповідних обчислень, пікова продуктивність та ефективність 

застосування комп’ютерної системи. Також, науковці розробляють нові 

механізми в оцінці параметрів продуктивності розподілених систем обробки 

даних, наприклад, в [198, 215] запропоновано метод для оптимальної оцінки 

продуктивності розподіленого середовища для інфраструктури типу сервіс 

(IaaS), платформи типу сервіс (PaaS) та системного програмного 

забезпечення (SaaS) типу сервіс з використанням на різних рівнях абстракції. 

Найважливішим показником функціонування розподіленої 

комп’ютерної системи є надійність. Вона визначається, як комплексна 

властивість розподіленої системи, яка полягає в здатності обробляти пакети з 

даними відповідно до функцій, при цьому повинні зберігатися всі основні 

параметри у визначених межах [50]. Відповідно, до показників надійності 

слід віднести ймовірність безвідмовної роботи та визначення середнього 

напрацювання на відмову. В сучасних розподілених системах крім 

традиційних показників надійності можуть бути застосовані і нові аспекти 

функціональної стійкості, а саме: адаптивність, живучість та 

відмовостійкість. [66], відповідно виникає проблема живучості розподілених 

комп’ютерних систем, так як живучість комп’ютерних систем є більш 

широким поняттям, чим визначення надійності комп’ютерних систем [144]. 

В останні роки появилося безліч наукових робіт, які присвячені дослідженню 
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живучості розподілених систем обробки даних [61, 69,  162, 163, 207]. Як 

зазначають науковці, відповідно до класу розподілених систем, їх складності, 

організованості та відповідного рівня проведення аналізу, властивість 

живучості може бути оцінена як стійкість, адаптивність, надійність, 

відмовостійкість [60]. 

Під час створення розподілених систем обробки даних на базі 

комп’ютерних мереж потрібно враховувати велику кількість параметрів, у 

тому числі швидкість обробки даних в вузлах та передачі по каналах зв’язку 

[68]. У розподіленій системі обробки даних по каналах зв’язку проходить 

передавання вхідних даних для обробки в вузлах баз даних та відповідно 

передача відповідей назад по каналу. Крім того, розширюється застосування 

спільного використання розподілених систем та розподіленої обробки, що 

призводить до використання розподілених систем обробки даних, таки як 

Grid-систем та Cloud-систем, а також сховищ даних [139, 150]. Відповідно до 

цього у комп’ютерній системі обробляються великі об’єми даних та виникає 

необхідність швидкої передачі їх каналами зв’язку між вузлами, а також 

виконання реплікацій, які також передаються по комп’ютерній мережі. У 

роботі [145] було досліджено вплив затримок пакетів при передачі даних в 

розподілених системах обробки даних таких як Grid-система. Отже, при 

дослідженні розподілених систем обробки даних виникає необхідність 

отримувати параметри для каналів зв’язку між вузлами. 

Об’єднання багатьох географічно розміщених вузлів комп’ютерної 

системи у єдину розподілену мережу через відкриті канали зв’язку повинно 

накладати необхідні вимоги для забезпечення безпеки розподілених ресурсів 

таких систем [138]. Захищеність розподілених систем обробки даних є мірою 

безпечності комп’ютерної системи та базується, відповідно, на використанні 

захисту ресурсів від загроз, які повинні бути прокласифіковані із 

врахуванням будь яких порушень безпеки системи [192]. Рівень захищеності 

системи буде оцінюватися в межах від 0 – це буде не захищений ресурс до 1 

– це буде абсолютно захищений ресурс. Відповідно до оцінки захищеності 
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розподілених систем обробки даних потрібно враховувати безпечність 

внутрішнього середовища, так як воно є середовищем передачі пакетів з 

даними між ресурсами. Забезпечення відповідного захисту ресурсів 

розподілених систем обробки даних здійснюється шляхом використання 

організаційно-технічних засобів. 

Часто при виборі вузлів потрібно враховувати багато параметрів 

функціонування розподілених систем обробки даних в комплексі, тому 

важливо розробити відповідні механізми, які б могли забезпечити таку 

можливість [176]. 

 

1.5. Постановка наукової проблеми та завдань дослідження 

 

У роботах [125 – 141, 201 – 205] розглядаються питання проектування і 

обробки інформації у гетерогенних розподілених базах даних і оптимізації 

складних систем, що володіють певною ефективністю функціонування в 

залежності від обраного показника якості: вартості проектування і 

експлуатації системи, середнього часу затримки повідомлення в мережі, 

надійності елементів системи. Велика увага приділяється задачі синтезу 

живучих і надійних мереж. Разом з тим, в цих роботах не в повній мірі 

відображені питання визначення оптимального управління гетерогенними 

розподіленими базами даних з динамічною структурою середовища 

зберігання даних в умовах впливу внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих 

факторів. Виходячи з цього, недосконалість і обмеженість існуючих 

наукових методів обробки даних, зокрема, в бездротових мобільних мережах, 

не дозволяє забезпечити повноцінне управління гетерогенними 

розподіленими базами даних. 

Таким чином, на даний час в практиці і теорії побудови та експлуатації 

існуючих гетерогенних розподілених баз даних в мережах загострилося 

протиріччя між необхідністю стійкого функціонування гетерогенних 

розподілених баз даних в умовах дії внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих 
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впливів і можливостями існуючих методів забезпечення обробки інформації 

в дротових та бездротових мережах в динамічному середовищі передачі 

даних. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методичних основ синтезу розподіленої системи обробки даних, що 

забезпечать підвищення ефективності управління та функціонування 

розподіленої бази даних в комп’ютерних системах з динамічною 

структурою на основі мережецентричного підходу. 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності 

функціонування гетерогенних розподілених баз даних шляхом розробки та 

реалізації моделей та методів обробки даних в розподілених комп’ютерних 

системах на основі мережецентричного підходу.  

У відповідності до поставленої мети, для вирішення науково-

прикладної проблеми, в роботі сформульовано такі завдання: 

– провести аналіз і оцінку параметрів функціонування гетерогенних 

розподілених систем з динамічною структурою середовища обробки даних; 

– розробити засоби забезпечення функціонування гетерогенних 

розподілених баз даних в динамічному середовищі передачі даних; 

– розробити механізми підвищення ефективності обробки даних в 

гетерогенних розподілених базах даних; 

– удосконалити модель аналізу і прогнозування параметрів 

розподілених систем обробки даних на основі фрактального підходу; 

– розробити узагальнену методику оцінки ефективності 

функціонування гетерогенних розподілених баз даних на основі динамічної 

структури середовища передачі даних; 

– виконати експериментальну оцінку отриманих теоретичних 

результатів шляхом математичного моделювання. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі 

використовується математичний апарат теорії реляційних баз даних, теорії 
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складних систем із застосуванням математичних моделей і методів 

дискретної математики. Теоретичні основи функціонування гетерогенних 

розподілених баз даних будуються з використанням теорії графів,  

комбінаторної теорії, аналітичного моделювання та дискретної оптимізації. 

Методи теорії обробки спостережень для аналізу експериментальних даних. 

Основні положення і теоретичні оцінки підтверджено аналізом результатів 

моделювання та дослідження засобів обробки пакетів в розподілених 

системах. Методи програмування – при розробці засобів діагностування в 

структурі комп’ютерних мереж. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проаналізовано недоліки, які виникають в процесі реалізації та 

функціонування сучасних систем управління розподіленими базами даних та 

в самих базах даних при обробці великих обсягів даних. Показано, що для 

підвищення ефективності процесів запису та пошуку даних в базах даних 

необхідно застосовувати спеціальні механізми управління та розподілення 

вузлів баз даних.  

Досліджено загальну концепцію побудови розподілених реляційних 

бази даних. Показано, що на етапі логічного проектування повинна 

враховуватися не тільки специфіка конкретної моделі даних, а і галузь в які 

застосовуватиметься дана база даних. Запропоновано розширену 

класифікацію баз даних, яка дозволяє в повній мірі віднести базу даних до 

відповідної області. Розглянуто особливості організації побудови 

розподілених систем управління базами даних. Показано, що існуючі СУБД 

різного типу, не забезпечують необхідний набір функцій для підтримки 

розподілених баз даних. 

Розглянуто сучасний стан розподілених баз даних, які використовують 

різні механізми керування ресурсами розподілених систем обробки даних. 
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Основна увага була приділена децентралізованому керуванню вузлами 

розподіленої системи. Перевагами децентралізовано керування ресурсами є 

високий рівень автономності вузлів, стійкість до відмов системи, доступність 

та масштабованість комп’ютерної системи, а основними недоліками – 

відсутність інформації про систему обробки даних та жодного з її 

компонентів, що значно ускладнює прийняття рішень керування щодо 

розподілу запитів між вузлами, контроль виконання запитів та забезепечення 

роботи системи без відмов, а також складність реалізації.  

Ця проблематика має суттєве значення для проектування та 

модернізації існуючих розподілених систем обробки даних з метою 

забезпечення їх високої ефективності при обробці запитів в гетерогенних 

розподілених базах даних. Відсутність аналогічних рішень у нашій країні та 

за кордоном робить результати досліджень пріоритетними. 

На підставі проведеного аналізу існуючих моделей та методів на даний 

час в практиці і теорії побудови та експлуатації гетерогенних розподілених 

баз даних в мережах загострилося протиріччя між необхідністю стійкого 

функціонування гетерогенних розподілених баз даних в умовах впливу 

внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих факторів і можливостями існуючих 

методів забезпечення обробки інформації в дротових та бездротових мережах 

в динамічному середовищі передачі даних. В сучасних наукових працях 

основна увага приділяється задачі проектування розподілених систем 

обробки даних. Разом з тим, в цих роботах не в повній мірі відображені 

питання визначення оптимальної кількості вузлів баз даних, відсутні 

механізми застосування мережецентричного керування та збереження 

системою можливості ефективного виконання основних функцій в умовах 

динамічної зміни параметрів. Недосконалість і обмеженість існуючих 

наукових методів підтримки заданих параметрів функціонування баз даних, 

не дозволяє забезпечити ефективне керування в розподіленій системі 

обробки даних, тому сформульована в дисертації науково-прикладна 

проблема є актуальною. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ В 

ГЕТЕРОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

2.1. Механізми обробки запитів в розподіленій системі з використанням 

гетерогенних розподілених баз даних 

2.1.1 Обробка запитів в розподіленій системі обробки запитів 

 

Обробка запитів в розподіленій системі обробки даних, що складається 

з вузлів та каналів зв’язку між ними, проводиться за рахунок вузлів в яких 

розміщені бази даних. Кількість даних вузлів залежить від периметру 

розподіленої системи та кількість каналів між вузлами залежить від 

технічних характеристик обладнання та способів його з’єднання. 

На рисунку 2.1 представлено приклад розподіленої системи, яка 

складається з десяти вузлів. На схемі чорним кружком зображено вузол, який 

в даний момент часу здійснює керування системою, сірий кружок – вузол, в 

якому встановлене відповідне програмне забезпечення та який в любий 

момент часу може стати керуючим замість першого. Вузли з сірим ободком 

та білою серединою – це вузли в яких встановлено систему управління 

базами даних та розміщено відповідні таблиці з даними, а в вузлах з сірим 

ободком та білою сірою серединою – це вузли в яких встановлено систему 

управління базами даних та розміщено відповідні таблиці з даними, але які є 

реплікаціями. В пустих кружках розміщені проміжні вузли, які виконують 

функції маршрутизації. 

Дана формальна система забезпечує доступ до даних шляхом передачі 

пакетів по мережі, яка зображена лініями. Канал з якої надходять та 

повертаються пакети – запити до розподіленої системи позначається 

стрілкою. В кожного вузла є своя продуктивність , а в кожного каналу 

зв’язку є своя швидкість передачі даних . Від цих двох параметрів залежить 
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швидкість обробки та доставки пакету запиту до бази даних та пакету-

відповіді до користувача. 

 

 

Рис. 2.1. Приклад розподіленої системи обробки даних з десяти вузлів 

 

Опишемо загальний механізм обробки запиту в розподіленій системі. 

Як показано на рисунку 2.2 користувач формує запит до бази даних та 

відправляє його через мережу, при цьому пакет проходить через проміжні 

вузли та попадає на вузол керування. Вузол керування здійснює функції 

розподілу пакету – запиту на множину пакетів, у яких містяться підзапити до 

різних вузлів бази даних та здійснює формування маршруту для кожного 

підзапиту до відповідного вузла бази даних. При проходженні пакетів з 

підзапитами до вузлів бази даних вони можуть проходити через проміжні 

вузли, які просто здійснюють маршрутизацію. 

В вузлі бази даних через відповідний порт, який використовує система 

управління базами даних (наприклад у Oracle це служба Listener) запит 

попадає в базу даних та обробляється відповідно до свого типу. Сформовану 

відповідь вузол бази даних передає по проміжних вузлах, які здійснюють 

маршрутизацію до вузла керування. В вузлі керування пакети з підзапитами 
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обробляються та створюється загальний пакет відповідь, який через проміжні 

вузли відправляється користувачу. 

 

Рис. 2.2. Загальний механізм обробки запиту в розподіленій системі 

 

Даний механізм показує обробку запитів в розподіленій системі в якій 

розміщені вузли бази даних. Для детального опису потрібно розглянути 

роботу вузла керування, а саме описати механізми за допомогою яких 

працює планувальник та брокер. 

Планувальник, програма в які проходить обробка пакетів – запитів, 

розділення їх на відповідні логічні елементи, множина яких потім 

передається брокеру. Як показано на рисунку 2.3 в планувальнику розміщено 
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наступні модулі: модуль обробки вхідних пакетів, модуль розбиття пакету на 

множину запитів, модуль передачі запитів брокеру, модуль обробки 

відповідей від брокера, модуль обміну даними з планувальниками, модуль 

об’єднання відповідей та модуль відправки вихідних пакетів. 

 

Рис. 2.3. Схема роботи планувальника вузла керування 
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Опишемо роботу кожного модуля планувальника керуючого вузла та 

структуру механізмів взаємодії. Модуль обробки вхідних пакетів – служба, 

вузла, яка приймає вхідний пакет – запит та перетворює його в формат для 

обробки та передає до модуля розбиття пакету на множину запитів. У ньому 

проводиться розбиття пакету на множину запити, яка буде відправлятися до 

різних вузлів бази даних та за допомогою модулю взаємодії з брокером готує 

множину пакетів для відправлення по маршруту в різні вузли розподіленої 

системи обробки даних та передає пакети з підзапитами до вузлів 

розподіленої системи в яких лежать бази даних.  

Після отримання відповіді відповідей від брокера через модуль 

обробки відповідей проводиться перевірка наявності відповідей на всю 

множину запитів, якщо якась відповідь відсутня, то через модуль обміну 

даними з планувальниками запит передається в іншу мережу до вузла 

керування, а там через планувальник обробляється. Якщо присутні відповіді 

на всю множину запитів, то вони перетворюються, через модуль об’єднання 

відповідей, в єдиний пакет – відповідь, який через модуль відправки 

вихідних пакетів відправляється до користувача. 

Для підготовки маршрутів доставки пакетів – запитів використовується 

брокер, робота якого зображена на рисунку 2.4, основним завданням його є 

вибір по маршруту відповідно до матриці відповідності. Матриця 

відповідності – це матриця в якій вказано на яких вузлах лежать частини 

розподіленої бази даних і які таблиці в цих частинах лежать. 

В структурі брокера представлені наступні модулі: модуль отримання 

завдання від планувальника, модуль визначення маршрутів, модуль передачі 

запитів, модуль отримання відповідей, модуль перевірки відповідей, модуль 

передачі відповідей планувальнику.  

Після того, як пакет планувальником було розбито на множину запитів, 

вони потрапляють до брокера через модуль отримання завдання від 

планувальника та передаються до модулю визначення маршрутів для запитів. 

Там проводиться співставлення таблиць, які потрібні для виконання запитів 
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та вузлів в яких лежать бази даних з цими таблицями відповідно до матриці 

відповідності, будуються маршрути по яких, через модуль передачі запитів, 

відправляються пакети. Після обробки пакетів вузлами з базами даних, вони 

повертаються в керуючий вузол та передаються брокеру через модуль 

отримання відповідей. Дальше проводиться перевірка відповіді на 

правильність маршруту та вузла бази даних з якого він прийшов. Після цього, 

через модуль передачі відповідей планувальнику вони передаються 

планувальнику, який і продовжує подальшу обробку. 

 

Рис. 2.4. Схема брокера вузла керування 
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Описані вище механізми дозволяють обробляти пакети – запити, які 

прийшли в управляючий вузол та відправляти їх до вузлів в яких розміщені 

відповідні бази даних. Дане програмне забезпечення (планувальник та 

брокер) повинно бути записане та синхронізоване на всіх керуючих та 

потенційно керуючих вузла для того, щоб мати можливість постійно 

обробляти запити від користувачів та відправляти їм відповідь. 

Проведено дослідження особливості обробки пакетів – запитів 

розподіленій системі обробці даних з гетерогенними розподіленими базами 

даних з використанням вузлів керування. Визначено основні елементи вузла 

керування та описані їх алгоритми роботи по обробці пакетів. Показано, що 

для управління розподіленою системою обробки даних необхідно 

застосовувати в вузлах керування механізми планувальника роботи та 

брокера роботи вузла керування. 

 

2.1.2 Механізми функціонування розподілених систем обробки даних з 

децентралізованим управлінням 

 

В розподілених системах обробки даних на сьогоднішній день 

ефективно використовується централізоване управління, але при його 

застосуванні розподілена система стає вразливою до зовнішніх атак і впливів 

негативних факторів внутрішніх елементів системи. Але розподілені системи 

активно переходять на децентралізоване управління розподіленої системи з 

використанням баз даних, ефективність якого залежить від координації дій 

учасників та взаємодію між ними. В таких системах стоїть завдання на 

вдосконалення механізму координації дій між учасниками та покращення 

параметрів розподіленої системи. Існують різні методи децентралізованого 

управління, але самим ефективним підходом до управління розподіленою 

системою обробки даних є мережецентричний механізм, який може 

застосовуватися не тільки у розподілених системах, а і в різних сферах для 
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управління процесами діяльності людини та досягнення високої 

результативності праці. 

Початковими засновниками і користувачами мережецентричного 

підходу була оборонна промисловість, де він застосовувався майже у всіх 

автоматизованих та управлінських системах. Через деякий час його почали 

застосовувати до управління складних систем з неоднорідною структурою. 

Основні принципи мережецентричного управління – це надання додаткових 

повноважень вузлам розподіленої системи для того, щоб вони могли 

приймати рішення та видавати команди управління для інших вузлів 

системи. В даній системі не допустимий вертикальний зв'язок між 

учасниками розподіленої системи, тому всі працюють за принципом 

горизонтального обміну інформацією та здійснюють свої повноваження 

відповідно до виділених їм прав. Завдяки цьому виникають нові принципи та 

характеристики обміну даних в розподіленій системі з використанням баз 

даних. Одним з найважливіших принципів для функціонування розподілених 

систем на основі мережецентричного підходу полягає у взаємодії 

компонентів як одного колективу для досягнення спільної мети. Тобто 

принцип самоорганізовуватися. Для організації децентралізованого 

управління на основі мережецентричного підходу потрібно реалізувати вище 

перечисленні принципи управління, що дозволяє проводити ефективний та 

гнучкий механізм керування розподіленою системою обробки даних на 

основі баз даних.  

Для ефективного управління роботою розподіленої системи обробки 

даних з використанням баз даних потрібно розробити концепцію обробки 

пакетів – запитів з використанням вузлів в яких встановлене керуюче 

програмне забезпечення на основі мережецентричного підходу. Потрібно 

провести розділення вузлів розподіленої системи обробки даних на два 

контури. Перший контур – це контур в якому об’єднанні групи вузлів в яких 

встановлене програмне забезпечення для керування, другий контур – це 
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контур, який об’єднує у собі всі інші вузли, с тому числі і  вузли з базами 

даних. 

Проведемо поділ компонентів першого контуру на відповідні рівні та 

опишемо функціональні можливості кожного з компонентів. Також потрібно 

розробити механізми їхньої взаємодії з метою покращення часу обробки 

виконання запитів в розподіленій системі обробки даних з використанням баз 

даних. 

Всі механізми управління розподіленою системою є 

децентралізованими, тому відсутній центральний вузол чи сервер, який 

проводив би управління обробкою пакетів – запитів та доставкою їх до 

відповідних вузлів баз даних. Потрібно провести виділення рівні 

програмного забезпечення, яке встановлене на першому контурі розподіленої 

системи обробки даних, а саме: 

- перший рівень – рівень планувальника; 

- другий рівень – рівень брокера; 

- третій рівень – рівень механізмів прийняття та відправлення пакетів – 

запитів. 

Описано різні функціональні можливості використання планувальника 

та брокера в різних системах управління, а використання їх в розподілених 

обчисленнях застосовується досить давно. Для роботи вузлів в яких 

розміщене керуюче програмне забезпечення потрібно розробити механізми 

управління розподіленою системою обробки даних та надати їм відповідну 

функціональність для виконання завдань. Для виконання децентралізованого 

управління у розподілених системах обробки даних в програмному 

забезпеченні вузла керування знаходиться планувальник, який управляє 

роботою керуючого вузла та взаємодіє з брокером для обробки пакетів – 

запитів. Планувальник на першому контурі може взаємодіяти з 

планувальниками, які розміщенні в керуючих вузлах інших підмереж та 

обмінюватися з ними даними. В вузлі керування брокер підпорядковується 

тальки своєму планувальнику і не може взаємодіяти з планувальниками, які 
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знаходяться в інших підмережах. Брокер забезпечує виконання функціоналу 

по маршруту доставці пакетів з запитами до відповідних вузлів в яких 

знаходяться бази даних другого контуру. Брокер не може прокладати 

маршрут до вузлів другого контуру, які не підпорядковуються його 

керуючому вузлу. 

Планувальник може виконувати наступні функції: 

- отримання пакету від користувача та перевірка його; 

- визначення кількості підзапитів, на які потрібно розпита пакет – запит 

при цьому не повинна порушуватися цілісність даних; 

- розбиття пакету з запитом на пакети з підзпитами  при умові, що 

запит повинен повністю виконатися; 

- передачі множини підзапитів своєму брокеру для подальшої обробки 

їх та пересилці до вузлів бази даних; 

- створення пакету – відповіді з множини відповідей, які передав 

брокер та перевірка його; 

- відправлення пакету з відповіддю користувачу. 

Брокер може виконувати наступні функції: 

 - отримання множини підзапитів від планувальника для подальшої їх 

обробки; 

- формування набору вузлів в яких розміщені бази даних для пересилки 

множини підзапитів; 

-  прокладання маршруту руху множини підзапитів до вузлів, в яких 

розміщені бази даних; 

- отримання множини відповідей від вузлів, в яких розміщені бази 

даних та їх контроль; 

- повторне надсилання множини запитів на інші вузла в яких 

розміщуються реплікації баз даних, якщо вони не виконалися; 

- відправка результатів своєму планувальнику для подальшої їх 

обробки та пересилання користувачу. 
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Функцію механізмів приймання та відправлення пакетів в вузлі в якому 

розміщено керуюче програмне забезпечення забезпечують служби, які 

взаємодіють з мережею та через відповідні порти передають пакети з 

запитами та відповідями. 

Проведемо поділ компонентів другого контуру на відповідні рівні та 

опишемо функціональні можливості кожного з компонентів. Також потрібно 

розробити механізми їхньої взаємодії з метою покращення часу обробки 

виконання запитів в розподіленій системі обробки даних з використанням баз 

даних. 

Елементи другого контуру можна поділити, за свою функціональністю, 

на наступні рівні: 

- перший рівень – рівень бази даних; 

- другий рівень – рівень проміжних вузлів. 

База даних повинна виконувати наступні функції: 

- отримання пакету – запиту від вузла керування, перевірка його та 

передача в чергу на обробку; 

- обробка запиту системою управління бази даних з використанням 

власних засобів; 

- підготовка відповіді системою управління бази даних, як результат 

виконання запиту; 

- відправлення пакету з відповіддю вузлу, в якому встановлене керуюче 

програмне забезпечення. 

Проміжні вузли повинні виконувати наступні функції: 

- отримання пакету – запиту від вузла керування чи вузла з базою 

даних;  

-  перевірка його через контрольну суму; 

- відправлення пакету вузлу керування чи вузлу з базою даних. 

У роботах вчених досліджувалося структура зв’язків між 

планувальником та брокером при децентралізованому управлінні обробкою 

пакетів – запитів на пропускну здатність розподілених систем та було 
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відмічено, що  для 2D-тора, решітки та D2-графа було досягнуто 

максимальних значень швидкості обробки пакетів. При використанні 

неповнозв’язних структур швидкість обробки запитів в розподіленій системі  

не приводить до великого зниження показників ефективності 

функціонування систем розподіленої обробки даних. 

Розподілена система обробки даних з використанням баз даних містить 

у собі кілька видів вузлів, які забезпечують обробку запитів від користувачів 

до баз даних. Робота керуючих вузлів, як основний механізм, 

децентралізованої системи управління розподіленою системою обробки 

даних проходить на основі мережецентричного підходу. Елементи вузла 

керування забезпечують повний цикл обробки доставки та контролю пакетів 

з запитами.  

 

2.2. Формальне представлення розподіленої системи обробки даних 

 

Розподілену систему обробки даних формально представимо як набір 

вузлів з відповідним програмним забезпеченням та набір каналів між ними 

по яких проводиться передача пакетів з запитами. Вузли можуть бути 

розміщені як на звичайних персональних комп’ютерах з одним процесором 

та кількома ядрами (фізичними та логічними) так і на серверах та кластерах з 

багатопроцесорною обробкою даних та великим об’ємом оперативної 

пам’яті. Канали зв’язку між вузлами системи можуть бути як провідні так і 

безпровідні. Провідні канали можуть бути побудовані на обладнанні, яке 

використовує оптичний кабель так і коаксіальний. Безпровідні канали 

можуть використовувати різні технології передачі даних такі як: wi-fi, 

телефонний зв'язок (наприклад технологію 5G) так і супутниковий канал 

зв’язку. 

Вузли розподіленої системи обробки даних можна охарактеризувати 

набором параметрів, такими як продуктивність, об’єм оперативної пам’яті, 

об’єм жорсткого диску, надійність. Також до характеристики вузла можна 
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віднести наявність на ньому бази даних та програми для керування 

розподіленою системою. Канали зв’язку розподіленої системи обробки даних 

характеризуються  пропускною здатністю, захищеністю.  

Розглянемо розподілену систему обробки даних, як систему яка працює 

з гетерогенними базами даних та вузлами керування. Під топологією мережі 

будемо розуміти багатоканальну систему з можливістю вибору маршрутів 

для передачі даних, які пов’язані між собою надлишковою системою зв'язку. 

Потрібно формально описати розподілену систему обробки даних та її 

параметри, як надійного і захищеного середовища передачі даних. 

Представимо розподілену систему обробки даних, як множину вузлів 

та зв’язків між ними: 

 

 ,DDPS N CH ,                                          (2.1) 

 

де  – множина вузлів розподіленої системи обробки даних , 

 – множина каналів зв’язку між вузлами розподіленої системи обробки 

даних .  

При цьому  
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 ,                                                 (2.2) 

 

де  - кількість вузлів в розподіленій системі обробці даних. 

Також  
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 ,                                             (2.3) 

 

де c– кількість каналів системи . 
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В розподіленій системі обробки даних будемо використовувати 

наступні параметри: 

 –  продуктивність  вузла  розподіленої системи 

обробки даних, яка вимірюється в мільйон інструкцій в секунду (МІ). Для 

простоти розрахунків будемо рахувати, що кількості операцій за секунду 

буде достатньо, щоб вирахувати час обробки пакетів з запитами. 

 –  надійність  вузла  розподіленої системи обробки 

даних, значення якого змінюється від 0 до 1. 

 –  присутність програмного забезпечення баз даних  

вузла  розподіленої системи обробки даних, який приймає значення 0 – 

якщо в вузлі відсутня база даних та 1 – якщо в вузлі присутня програмне 

забезпечення системи управління базами даних. 

 – для   каналу зв’язку  

пропускна здатність  (швидкість передачі даних ) та  

затримка обробки пакету відповідно. При чому затримка передачі пакетів по 

каналу враховує час підготовки та перетворення даних при передачі до вузла 

розподіленої системи обробки даних. Затримка передачі пакетів також 

враховує час маршрутизації при проходженні по мережі. В різних видах 

маршрутизації різні методики визначення затримки комутації та вона 

залежить ще і від технологій, які застосовують в мережі. 

 –  надійність  вузла розподіленої системи 

обробки даних, значення якого змінюється від 0 до 1. 

Крім того потрібно поділити вузли розподіленої системи обробки 

даних за видами: 

 – загальна кількість вузлів системи, яка постійно змінюється в 

залежності від появи зв’язку з новими вузлами та зникнення зв’язку з 

вузлами, які уже в розподіленій системі обробки даних. 

 – загальна кількість потенційних вузлів в яких встановлене 

програмне забезпечення для керування розподіленою системою обробки 
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даних, яка постійно змінюється в залежності від загальної кількості вузлів 

системи. 

 – загальна кількість вузлів в яких розміщені системи управління 

базами даних, кількість їх реплікацій може змінюватися в залежності від 

загальної кількості вузлів системи. 

 – загальна кількість проміжних вузлів, які виконують роль в 

маршрутизації пакетів в розподіленій системі обробки даних з 

використанням баз даних.  

При проектуванні та побудові розподілених систем обробки даних 

обов’язково повинні враховуватися характеристики комп’ютерної мережі, 

яка використовується. При побудові методів вибору кількості вузлів 

керування та кількості вузлів з базами даних (в тому числі кількість 

реплікацій) важливо визначити кількість вузлів та каналів зв’язків між ними. 

Можна представити таку структуру графом, як показано в пункті 2.1, а для 

визначення залежності між кількістю вузлів та кількістю каналів зв’язку  

потрібно визначити вид графу. Наприклад для повного графу можна 

визначити залежність кількості вузлів від кількості каналів зв’язку: 

 

 1

2

n n
с


 .                                                   (2.4) 

 

 Як показують експерименти розподілена система обробки даних 

містить приблизно в два рази менше каналів зв’язку в порівняні з повним 

графом, тому праву частину формулу треба ще поділити на 2. 

Для повного розробки в подальшому моделі обробки запитів в 

розподілених системах обробки даних з використанням баз даних потрібно 

визначити всі характеристики вузлів та каналів зв’язку, а також залежності 

між ними. 
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Для розподіленої системи обробки даних продуктивність визначається 

за допомогою обчислювального прискорення (Computational Acceleration). 

Воно розраховується за формулою: 

CA task

ddps

t

t
 ,                                                      (2.5) 

 

де  – час виконання задачі в одному вузлі, а  – час виконання цієї 

задачі в розподіленій системі обробки даних. Вузли розподіленої системи 

містять різне програмне забезпечення, яке змінює продуктивність їх, а також 

впливає на обчислювальне прискорення.  

Проведемо аналіз впливу параметрів розподіленої системи обробки 

даних на обчислювальне прискорення. В літературних джерелах втори 

досліджують вплив різних механізмів на затримки передачі пакетів в 

розподіленій системі обробки даних, а саме: 

- встановлення з’єднання для ініціювання передачі пакету; 

- перевірка активності сервера; 

- передача даних від вузла керування та вузла бази даних та передача 

результатів у зворотному напрямку; 

- виникнення черги обробки пакетів в вузлі в якому встановлене 

керуюче програмне забезпечення; 

- виникнення черги обробки запитів в вузлі в якому встановлено 

систему управління базою даних. 

В розподіленій системі обробки даних з використанням баз даних 

потрібно виконати обробку запиту, обчислювальна складність цієї операції 

складає  МІ. Для спрощеного проведення обчислень приймемо наступне: 

обчислювального вузла системи розраховується, як середнє значення усіх 

продуктивностей вузлів розподіленої системи обробки даних, а саме:  
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.                                               (2.6) 

       

Тоді час, необхідний для обробки одного пакету в вузлі, обчислимо 

 

task

avg

b
t


 .                                                (2.7) 

      

Для визначення часу, який потрібно витратити на обробку одного і того 

самого запиту в розподіленій системі обробки даних , врахувавши час 

пересилання даних, необхідних для виконання обробки. Будемо вважати, що 

по каналах зв’язку час пересилання відповідного масиву даних однаковий і 

становить  секунд. Тому, потрібно врахувати, що частина каналів 

завантажені послідовно, а інші канали – паралельно. Приймемо твердження, 

що кількість каналів зв’язку, по яких дані передаються пакети послідовно, як 

50% від загальної множини каналів розподілених систем обробки даних. 

Звідси можна зробити висновок, що час виконання запиту в системі  буде 

 

0.5* *
*

ddps s

avg

b
t c t

n 
  .                                        (2.8) 

.     

Підставивши попередні рівняння отримаємо вираз для визначення часу 

виконання запиту в розподіленій системі обробки даних: 

 

 
CA

1

* 8

avg

s

avg

b

n nb
t

n










.                                        (2.9) 

 

Для отримання відповідної пронормованої функції продуктивності 

розпоідленої системи потрібно поділити прискорення обчислення обробки 
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пакету на максимально можливий результат значення прискорення серед усіх 

варіантів: 

 

 
 

CA

max CA
nP n                                               (2.10) 

     

Фактично значення функції  демонструє рівень прискорення по 

відношенню до максимально можливого прискорення виконання обробки 

запиту при заданих параметрах розподіленої системи обробки даних. 

У випадку визначення продуктивності обробки запитів в розподіленій 

системі обробки даних у МІPS для певної кількості вузлів  можна обчислити 

за формулою: 

 

   МІPS * *maxn avgP P n CA .                                  (2.11) 

 

Для визначення надійності системи потрібно визначити безвідмовність 

(відмовостійкість) всіх компонентів системи, а саме вузлів та каналів зв’язку. 

Безвідмовність роботи – це функція яка залежить від часу та обчислюється 

для кожного вузла, як: 

 

 t it

iR e


 .                                             (2.12) 

     

де  - інтенсивність виходу з ладу i-го вузла системи. Як показують 

статистичні дані – інтенсивність виходу з ладу вузлів розподіленої системи 

знаходиться в  межах інтервалу від 10-3 від 5*10-3. Для визначення 

інтенсивності виходу ладу для всієї системи потрібно порахувати добуток 

надійності роботи всіх вузлів та каналів зв’язку   розподіленої системи 

обробки даних. 
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Швидкість передачі пакетів по каналам зв’язку зростає з  збільшенням 

кількості каналів, а кількість яких, в свою чергу, зростає зі збільшенням 

кількості вузлів розподіленої системи обробки даних з використанням баз 

даних. Якщо представити все середовище як єдиний канал передачі даних, то 

максимальну швидкість можна оцінити за допомогою мехінізму, який 

використовує теорему про верхню межу швидкості передачі даних у системі, 

яка показує залежність підвищення швидкості передачі пакетів при збільшені 

смуги пропускання в каналах передачі даних. 

При Застосуванні принципів аналогії, потрібно визначити оцінку 

швидкості передачі даних в каналах зв’язку, при  багатоканальному 

середовищі таким чином: 

 

 
0 2*V v log c ,                                                 (2.13) 

     

де  – середнє значення швидкості по всіх каналах зв’язку розподіленої 

системи обробки даних; 

 с – кількість каналів зв’язку розподіленої системи обробки даних, яка 

зв’язана з кількістю вузлів.  

Тоді швидкість передачі даних в системі буде рівна: 
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4

n n
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 .                                              (2.14) 

 

2.3. Математична модель оцінювання параметрів обробки 

інформації в розподілених системах з динамічною структурою в яких 

реалізовано гетерогенні розподілені бази даних  

 

Для формалізації обробки запитів в розподіленій системі з 

використанням баз даних потрібно розробити математичну модель, яка 

опише всі процеси, що проходять при обробці пакетів з запитами, наложить 
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обмеження на систему та дозволить використати її в подальшій розробці 

моделей та методів.  

Система обробки запитів (Query Processing System) в розподіленій 

системі з використанням гетерогенних розподілених баз даних задається 

функцією від наступної множини характеристик: 

 

(t,n) F(SN,SC,SP,SPDB,SPCN)QPS  ,                                (2.15) 

 

де  – множина вузлів (Set of Nodes) розподіленої системи обробки даних; 

 – множина зв’язків (Set of Connections) між вузлами розподіленої системи 

обробки даних;  

 – множина параметрів (Set of Parameters) розподіленої системи обробки 

даних; 

 – множина параметрів (Set Parameters Database) бази даних;  

 – множина параметрів вузлів керування (Set Parameters of Control 

Nodes) розподіленою системою обробки даних; 

 – одиниця часу; 

 – кількість вузлів системи в даний момент часу. 

Дана функція визначає роботу системи в певний момент часу при 

відповідній кількості вузлів в системі. Розглянемо більш детально кожну 

множину, як функцію кількох параметрів. 

Множину вузлів розподіленої системи обробки даних позначимо як 

функцію від кількох параметрів та опишемо їх : 

 

(t,n) f (scn,sdbn,sein,srn)NSN  ,                                      (2.16) 

 

де  – множина вузлів (Set of Control Nodes) в яких встановлено програмне 

забезпечення для керування розподіленою системою обробки даних; 
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 – множина вузлів (Set of Database Nodes) в яких встановлено програмне 

забезпечення для гетерогенних розподілених баз даних; 

 – множина проміжних вузлів (Set of Intermediate Nodes), які виконують 

функцію маршрутизації пакетів; 

 – множина вузлів (Set of Requests Nodes), з яких надходять запити до 

розподіленої системи обробки даних. 

Для кожної з множин вузлів задамо обмежувальні умови при яких 

розподілена система обробки даних буде працювати та матиме властивості 

розподіленої системи: 

Множина вузлів керування повинна відповідати умові: 

 

minscn scn ,                                                   (2.17) 

 

де  – визначатиметься кількістю вузлів системи розподіленої системи 

обробки даних, але не менше двох, бо тоді керування розподіленою 

системою буде проводитися централізовано, що не відповідає основним 

завданням, які поставленні в дисертаційній роботі. Подальшою задачею для 

досліджень буде задача визначення оптимальної кількості вузлів в 

розподіленій системі, що залежить від кількості вузлів системи. 

Опишемо початкові умови для множини вузлів в яких встановлено 

програмне забезпечення для гетерогенних розподілених баз даних наступною 

нерівністю: 

 

min maxsdbn sdbn sdbn  ,                                         (2.18) 

 

де  – визначатиметься кількістю вузлів системи розподіленої системи 

обробки даних, але не менше двох, бо тоді система не буде розподіленою, що 

не відповідає основним завданням, які поставленні в дисертаційній роботі. 

Подальшою задачею для досліджень буде задача визначення оптимальної 
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кількості вузлів ( ) в розподіленій системі, що залежить від кількості 

вузлів системи. 

Опишемо початкові умови для множини проміжних вузлів, які 

виконують функцію маршрутизації пакетів наступною нерівністю: 

 

0 maxsein sein  ,                                                 (2.19) 

 

де  – визначатиметься, як різниця кількісті вузлів розподіленої 

системи обробки даних та суми кількості вузлів керування і кількості вузлів в 

яких встановлені бази даних. Кількість проміжних вузлів може бути рівна 

нулю, тоді коли у всіх вузлах системи розміщені або вузли керування або 

вузли в яких лежать бази даних або вузли в яких лежить і те і інше. 

На множину вузлів , з яких надходять запити до розподіленої 

системи обробки даних накладати додаткові обмеження не потрібно, так як 

вона не залежить від кількості вузлів в розподіленій системі. 

Множина зв’язків між вузлами розподіленої системи обробки даних 

задається матрицею суміжностей: 
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,                                                  (2.20) 

 

де  елемент матриці суміжностей може приймати значення 1 або 0 та 

означати зв'язок між вузлами розподіленої системи обробки даних. В 

елементі  в матриці записаний нуль, а в першому рядку та стовпчику 

визначені вузли системи між якими може бути зв’язок. 

Множину параметрів розподіленої системи обробки даних опишемо 

наступною функцією: 
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(t,n) f (P,V,R,DB,T ,T )p db cSP  ,                                     (2.21) 

 

де  – продуктивність вузла обробки даних в розподіленій системі обробки 

даних; 

 – швидкість передачі даних по каналу зв’язку в розподіленій системі 

обробки даних; 

 – надійність вузла розподіленої системи обробки даних;  

 – признак присутності в вузлі гетерогенної розподіленої бази даних; 

 – час обробки пакету – запиту в вузлі розподіленій системі обробки 

даних в якому знаходиться система управління базою даних; 

 – час оновлення програмного забезпечення в вузлі керування розподіленої 

системи обробки даних. 

Введемо обмеження на параметри розподіленої системи обробки даних, 

а саме на продуктивність вузла: 

 

minP P ,                                                      (2.22) 

 

де  – залежить від типу обладнання на якому знаходиться вузол та його 

характеристик, але не повинна бути меншою за 0.5 терафлопси.  

Опишемо початкові умови обмеження швидкості передачі даних по 

каналу зв’язку в розподіленій системі обробки даних. 

 

minV V ,                                                     (2.23) 

 

де  – визначатиметься від типу вузлів, які під’єднанні до розподіленої 

системи, але не менше ніж 10мбіт/с. В зв’язку з тим, швидкість передачі 

впливає на час доставки пакетів між вузлами, то вона є ключовим 

параметром, як провідних розподілених системах обробки даних так і в 
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безпровідних системах. В безпровідних системах  буде функцією від 

багатьох змінних в зв’язку з тим, що вона залежатиме від середовища 

передачі даних та зовнішніх факторів, які впливають на це середовище. 

Мінімальна швидкість передачі по безпровідним каналам зв’язку 

визначається згідно стандарту IEEE 802.15.2 та становить для різних 

специфікацій різною. 

Введемо обмеження на параметри розподіленої системи обробки даних, 

а саме на надійність вузла: 

 

minR R ,                                                 (2.24) 

 

де  – визначається як безвідмовність вузла системи, яка визначається, як 

вірогідність безвідмовної роботи системи і залежить від часу t. Відповідно 

безвідмовність всієї системи обчислюється: 
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 ,                                             (2.25) 

 

де  - інтенсивність виходу з ладу i-го елемента системи. Згідно з середніми 

статистичними даними, інтенсивність виходу з ладу елементів системи 

знаходяться в межах інтервалу від 10-3 від 5*10-3. Тоді  залежить від 

кількості вузлів, але не менше чим 0,5. 

Приймемо, що признак присутності в вузлі гетерогенної розподіленої 

бази даних буде приймати значення: 
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,                                       (2.26) 
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де 0 – приймається в випадку, коли в вузлів відсутня система управління 

базою даних; 

1 – приймається в випадку, коли в вузлі встановлене програмне забезпечення 

баз даних. 

Введемо обмеження на час обробки пакету – запиту в вузлі розподіленої 

системи обробки даних в якому розміщена система управління базою даних, 

а саме: 

 

 dbmin db dbmaxT T T  ,                                         (2.27) 

 

де  – визначається як максимальний час затримки обробки пакетів в 

вузлі бази даних. А  – повинно бути як найменшим і прямувати до 

нуля, але значення нуля ніколи не приймати. 

Опишемо початкові умови оновлення програмного забезпечення в вузлі 

керування розподіленої системи обробки даних, а саме час затримки обробки 

пакетів: 

 

0  c cmaxT T  ,                                               (2.28) 

 

де  – визначається як подвоєна сума максимальних часів затримки 

пакетів оновлення в вузлах на шляху до вузла керування та максимальний 

час оновлення програмного забезпечення (планувальник та брокер) в вузлі 

керування. 

Задамо множину параметрів бази даних розподіленої системи обробки 

даних, як: 

 

(t,n) f (tdb, tdbm,dbcs,sedb,dbs)PdbSPDB  ,                             (2.29) 
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де  – тип бази даних (Type of Database) в розподіленій системі обробки 

даних; 

 – тип система управління базою даних (Type of Database Management) в 

розподіленій системі обробці; 

 – параметри підключення (Database Connection Settings) до бази даних; 

 – множина елементів (Set of Elements in the Database) в базі даних; 

 – параметри налаштування (Database Settings) бази даних. 

Параметр , який відповідає за тип бази даних в розподіленій системі 

обробки даних – це вектор, який приймає значення рівні: 
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.                                       (2.30) 

 

Коли значення параметру  рівне нулю, то тоді в розподіленій системі 

обробки даних будуть використовуватися реляційні системи управління 

базами даних, якщо значення параметру  рівне одиниці, то в розподіленій 

системі обробки даних буть використовуватися не реляційні (NoSQL) бази 

даних, в іншому випадку значення параметру  рівне двійці, тоді в 

розподіленій системі обробки даних використовуються обидва типи СУБД.   

Інші типи систем управління базами даних для побудови сучасних 

розподілених систем обробки даних не використовуються. В подальшому для 

побудови розподіленої системи будемо використовувати  параметр типу бази 

даних, який приймає значення нуль, тобто система управління базами даних 

буде реляційна. 

Параметр , який відповідає за набір систем управління базам даних 

в розподіленій системі обробки даних – це множина, яка може приймати 

значення: 
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 ,                                               (2.31) 

 

де  – функція, яка залежить від параметра  та приймає значення з 

множини реляційних та нереляційних систем управління базами даних 

(Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB і т.д.). Кількість елементів в 

множині – . Набір значень в множині може змінюватися в зв’язку з 

використанням параметру , якщо він рівний значенню нуль, то тоді в 

множині типу систем управління базами даних  будуть тільки реляційні 

бази даних, якщо він рівний значенню один, то тоді в множині типу систем 

управління базами даних  будуть тільки не реляційні бази даних в 

іншому випадку – в множині присутні і реляційні і не реляційні бази даних. 

Параметр , вектор який відповідає за підключення до бази даних, 

приймає значення: 

 

{su,so,sp}dbcs  ,                                                       (2.32) 

 

де  – множина користувачів (Set of Users), які мають доступ до вузла бази 

даних та відповідні права на читання чи редагування даних; 

 – множина об’єктів бази даних (Set of Objects), тобто наявність в вузлі 

бази даних різних схем баз даних та відповідного доступу до них; 

 – множина портів (Set of Ports), через які користувачі можуть заходити в 

відповідні схеми баз даних.  

Номера портів входу також залежить від параметра  тому що, 

кожна система управління базою даних має свій набір портів по яких можуть 

оброблятися вхідні пакети – запити до бази даних. 

Вектор , множина елементів в базі даних, приймає наступні 

значення: 
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{sr,st,si,sv,str,spr,sf}sedb  ,                                        (2.33) 

 

де  – множина ролей (Set of Roles), які дають право користувачам   

відповідні дозволи на використання чи зміну інших елементів бази даних, в 

тому числі і самих ролей;  

 – множина таблиць (Set of Tables), які розміщені в вузлі (вузлах) бази 

даних та в яких знаходиться дані, що отримують за запитами пошуку та 

змінюють за іншими типами запитів; 

 – множина індексів (Set of Indexes), які розміщені в таблицях бази даних та 

які дозволяють пришвидшити пошук даних та сповільнити запис, зміну чи 

видалення даних в зв’язку з перебудовою; 

 – множина представлень (Set of Views), які дозволяють виконувати готові 

макети запитів до таблиць бази даних, які дозволяють спростити виконання 

запитів; 

 – множина тригерів (Set of Triggers), які дозволяють проводити контроль 

за діями користувачів, створювати обмеження на операції та зберігати 

історію дій користувачів; 

 – множина процедур (Set of Procedures), які дозволяють прискорювати 

обробку запитів за рахунок збереження в оперативній пам’яті вузла бази 

даних; 

 – множина функцій (Set of Functions), які дозволяють прискорювати 

обробку запитів за рахунок повторного виконання дій з одним об’ємом 

пам’яті; 

Множина  – вектор параметрів налаштування бази даних, приймає 

наступні значення: 

 

{pr,pn}dbs  ,                                                (2.34) 
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де  – наявність реплікації (Presence of Replication), який визначає кількість 

реплікацій та способи їх синхронізації;  

 – розміщення в вузлі (Placement in the Node), який показує в яких вузлах 

розміщені реплікації та спосіб доступу до них.  

Множина параметрів вузів керування  розподіленою системою 

обробки даних визначається як: 

 

{an,sm,cm}SPCN  ,                                               (2.35) 

 

де  – параметр активності вузла (Activity of Node) керування розподіленою 

системою обробки даних; 

 – множина модулів (Set of Modules) програмного забезпечення вузла 

керування; 

 – матриця відповідності (Compliance Matrix) розміщення вузлів бази 

даних в розподіленій системі. 

Параметр , який відповідає за активності вузла керування 

розподіленою системою обробки даних, приймає значення: 

 

0

1

NoActivity
an

Activity


 


,                                                    (2.36) 

 

де 0 – приймається, коли вузол керування знаходиться в режимі очікування; 

1 – коли в даний момент часу вузол керування управляє розподіленою 

системою обробки даних. 

Множина  модулів програмного забезпечення вузла керування, 

приймає значення: 

 

{planner,broker}sm  ,                                              (2.37) 
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де  – планувальник, який відповідає в вузлі керування за обробку 

вхідного пакету, розділення його підзапити та передачу їх в брокер для 

подальшої обробки. Також він відповідає за відправку відповіді користувачу, 

який надіслав запит; 

 – брокер, який відповідає за вибір маршруту підзапитів до 

відповідних вузлів баз даних за допомогою матриці відповідності та обробку 

відповіді від бази даних, перевірку та передачу її планувальнику для 

відправки користувачу. 

Параметр , матриця відповідності розміщення вузлів бази даних в 

розподіленій системі, визначається як: 

 

00 0

0

k

n nk

cm cm

cm

cm cm

 
 

  
 
 

,                                              (2.38) 

 

де  елемент матриці може приймати значення індексів таблиць, які 

зберігаються в відповідному вузла бази даних, якщо в вузлі немає бази даних, 

то значення приймається рівним нулю. При цьому в елементі  завжди 

записаний нуль, в нульовому стовпчику записані таблиці баз даних, а в 

нульовому рядку записані адреси вузлів, де лежать відповідні таблиці. 

 

2.4. Модель оцінки часу обробки запитів в розподіленій системі 

обробки даних з використанням гетерогенних розподілених баз даних за 

допомогою регресійної функції  

 

Проведемо аналіз часу обробки запитів в розподіленій системі обробки 

даних та її прогнозування. Для цього використаємо функцію множинної 

регресії, яка має вигляд: 
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 , , , ,T f SN SC SP SPDB SPCN .                                 (2.39) 

 

За допомогою цієї функції  можна сформувати модель з відповідним 

числом початкових параметрів, які впливають на систему та визначити вплив 

кожного параметру як окремо, так і на базовий показник. В нашому випадку 

базовим показником буде час обробки запитів в розподіленій системі 

обробки даних. 

Для реалізації цієї моделі з використанням функції регресії, потрібно 

вирішити наступні задачі: 

1. Провести аналіз впливу початкових змінних на систему. 

2. Провести формування специфікації, яка буде визначати відповідні 

початкові змінні, що входять в регресійну функцію. 

Для цього потрібно забезпечити специфікації моделі. Існує багато 

варіантів вирішення, але найкраще підходить лінійна модель множинної 

регресії: 

 

' ' ' ' ' '

0 1 2 3 4 5T c c SN c SC c SP c SPDB c SPCN        ,                (2.40) 

 

де  – кінцевий показник часу обробки запитів,   – 

початкові змінні,  – регресійні коефіцієнти, як часткові похідні від 

кінцевого показника  по відповідним початковим змінним 

, а саме: 

'
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                                                           (2.41) 
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В даному рівнянні коефіцієнт  вільний член, по якому , в випадку коли 

всі зміні рівні нулю, визначається значення кінцевого показника  

Значення регресійних коефіцієнтів  дорівнюють середній зміні 

кінцевого показника  при збільшенні значення любої початкової змінної на 

один крок та при фіксації всіх інших початкових змінних. Величина , 

випадкова помилка для регресійної залежності. 

Також визначення коефіцієнтів   по виборці неможливе, 

в зв’язку з тим,  що вони є випадковими величинами. Тоді потрібно 

сформувати замість теоретичного рівняння регресії емпіричне рівняння 

лінійної регресії, а саме: 

 

0 1 2 3 4 5T c c SN c SC c SP c SPDB c SPCN        ,                (2.42) 

 

де  – емпіричні оцінки значення коефіцієнтів 

 або емпіричні коефіцієнти регресії,  – оцінка відхилення  

від початкового. 

Нехай у нас є п’ять оцінок незалежних початкових змінних  і значення 

кінцевого показника  , який їм відповідає: 

 

 ,  , , , , i i i i i iSN SC SP SPDB SPCN T .                                 (2.43) 

 

Для чіткого визначення значення параметрів рівняння кількість вимірів 

повинна бути не менше кількості початкових параметрів, бо тоді виникне 

ситуація, коли ми не зможемо визначити значення параметрів однозначно. 

Якщо кількість вимірів буде дорівнювати кількості параметрів, то оцінки 

параметрів розраховуються за принципом лінійних рівнянь однозначно. 



114 

 

 

Для того, щоб провести аналіз показників функціонування розподіленої 

системи обробки даних на онові лінійної моделі множинної регресії, 

потрібно виконати відповідні умови, а саме: 

1. Специфікація моделі повинна мати вигляд: 

 

0 1 2 3 4 5T c c SN c SC c SP c SPDB c SPCN                         (2.44) 

 

2. Модель повинна бути не мультиколінеарною: відсутня лінійна 

залежність між початковими параметрами. Це потрібно врахувати при виборі 

початкових параметрів для формування специфікації моделі. 

3. Значення відхилень  при  мають нормальний розподіл 

( ). 

Виконання третьої умови необхідно для перевірки статистичних гіпотез 

і побудови інтервальних оцінок. 

Специфікацію моделі складає набір початкових змінних. Важливе 

значення мають два аспекти, які характерні для множинної регресії з 

кількома змінними: 

1. Потенційна мультиколінеарність. 

2. Часткова кореляція, яка пов’язана з процедурою покрокового відбору 

змінних. 

Для включення в рівняння множинної регресії відповідного набору 

початкових змінних, потрібно визначити оцінку степені взаємозв’язку 

аналізуючого базового показника з іншими показниками. Початкові змінні, 

які включаються у множинну регресію, повинні відповідати наступним 

вимогам: 

1. Вони повинні бути колінеарно вимірними, а в тому випадку, коли в 

модель потрібно включити якісну змінну, то її необхідно виразити через 

кількість. 
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2. Змінні не повинні бути корельовані між собою і не повинні 

находитися в однозначному функціональному зв’язку. 

В загальному випадку, регресійна модель дозволяє використовувати 

різні скінченні числа вхідних параметрів. Відбір початкових змінних 

проводиться на основі попереднього аналізу характеру взаємодії 

результуючого показника. Але. В загальному випадку, теоретичний аналіз не 

дозволяє однозначно відповісти на питання про кількість взаємозв’язків 

початкових змінних і   доцільності включення тієї чи іншої змінної в модель. 

Звідси відбір початкових параметрів моделі потрібно проводити в два етапи, 

а саме: 

1. Вибирати змінні з врахуванням їх потенційного впливу на 

результуючий показник. 

2. Аналізувати матрицю показників кореляції та вибирати ті змінні, які 

найбільше сильно зв’язані з кінцевим показником, а які між собою зв’язані 

менше. 

Відомо, що на час обробки запитів в розподіленій системі обробки даних 

впливає час затримки передачі пакетів в комп’ютерній мережі. В свою чергу, 

на показник часу затримки передачі впливають наступні параметри: 

 – множина вузлів (Set of Nodes) розподіленої системи обробки 

даних; 

 – множина зв’язків (Set of Connections) між вузлами розподіленої 

системи обробки даних;  

 – множина параметрів (Set of Parameters) розподіленої системи 

обробки даних. 

Для формування моделі аналізу та прогнозування часу затримки пакетів 

в мережі визначимо наступні кроки: 

1. Вибираються початкові параметри для регресійного рівняння, а саме: 

. 
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2. Розраховуються п’ять значень результуючого показника при різних 

значеннях початкових параметрів . 

3. Формується система лінійних рівнянь: 

 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2

3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3

4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4

5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5

,

,

,

,

.

T c SN c SC c SP c SPDB c SPCN

T c SN c SC c SP c SPDB c SPCN

T c SN c SC c SP c SPDB c SPCN

T c SN c SC c SP c SPDB c SPCN

T c SN c SC c SP c SPDB c SPCN

    

    

    

    

    

             (2.45) 

 

В результаті вирішення даної системи рівнянь розраховуються 

коефіцієнти . 

4. Формується вираз для аналізу часу обробки запитів в розподіленій 

системі обробки даних з врахуванням відповідних коефіцієнтів, а саме: 

 

1 2 3 4 5T c SN c SC c SP c SPDB c SPCN     .                  (2.46) 

 

Також відмітимо, що отримане співвідношення коректне для 

відповідного фрагменту чи фрактоїду розподіленої системи обробки даних: 

локального кластеру, чи локальної мережі для якої були виконанні оцінки 

початкових параметрів. 

Для формування регресійних функцій для всіх внутрішніх функцій 

моделі потрібно вибрати функції в системі обробки запитів в розподіленій 

системі обробки даних, які залежать від часу. Від часу залежить множина 

вузлів , яка змінюється з часом, в зв’язку з динамічністю системи, 

множина зв’язків , яка також з часом міняється, бо змінюється кількість 

вузлів та множина параметрів розподіленої системи , яка також залежить 

від кількості вузлів і їх зміни. 

В зв’язку з тим, що множина зв’язків  була визначена, як матриця 

суміжностей, то до неї застосовувати регресійну модель не потрібно в зв’язку 
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з великою кількістю зв’язків. Тому проведемо застосування регресійної 

моделі для визначення коефіцієнтів для функції знаходження множини вузлів 

та функції знаходження параметрів розподіленої системи. 

Розглянемо приклад формування для моделі оцінки час обробки запитів 

в розподіленій системі обробки даних на основі аналізу кількості вузлів в 

системі. Для визначення коефіцієнтів візьмемо чотири приклади різних 

систем, з різною кількістю вузлів.  

Перша система буде локальна мережа однієї організації, в якій 

знаходяться 30 комп’ютерів, з них: 2 вузла, які виконують функцію 

управління (головний та резервний), 3 вузла в яких проводиться обробка 

даних (налаштовані сервери баз даних). Будемо рахувати, що всі інші вузли є 

проміжними та запити до баз даних відправляються з любого вузла системи. 

Середній час обробки запитів в такій локальній мережі становить 8 мс.  

Друга система буде локальна мережа корпусів навчального закладу (для 

прикладу візьмемо Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), в якій знаходяться 3000 

комп’ютерів, з них: 24 вузла, які виконують функцію управління, 16 вузлів, в 

яких проводиться обробка даних (налаштовані сервери баз даних). Будемо 

рахувати, що всі інші вузли є проміжними та запити до баз даних 

відправляються з любого вузла системи. Середній час обробки запитів в такій 

локальній мережі становить 12 мс.  

Третя система буде вся мережа навчального закладу (для прикладу 

візьмемо Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), в якій знаходяться 20000 

комп’ютерів, з них: 44 вузла, які виконують функцію управління, 18 вузлів, в 

яких проводиться обробка даних (налаштовані сервери баз даних). Будемо 

рахувати, що всі інші вузли є проміжними та запити до баз даних 

відправляються з любого вузла системи. Середній час обробки запитів в такій 

локальній мережі становить 21 мс. 
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Четверта система буде мережа, яка об’єднує навчальні заклади України 

(Єдина державна електронна база з питань освіти), в якій знаходяться 18000 

комп’ютерів (вважатимемо, що у школах стоїть по одному вузлу, а у 

закладах освіти I-IV рівнів по 5 вузлів), з них: 23 вузла, які виконують 

функцію управління, 12 вузлів, в яких проводиться обробка даних 

(налаштовані сервери баз даних). Будемо рахувати, що всі інші вузли є 

проміжними та запити до баз даних відправляються з любого вузла системи. 

Середній час обробки запитів в такій локальній мережі становить 14 мс. 

В таблиці 2.1 представлені наступні параметри часу обробки пакетів в 

розподіленій системі. 

Таблиця 2.1. 

Час обробки запитів в розподіленій системі обробки даних в залежності 

від кількості вузлів системи 

     

2 3 25 30 8 

24 16 2960 3000 12 

42 18 19960 20000 21 

23 12 17965 18000 14 

 

Тобто нам потрібно вирішити наступну систему рівнянь, яка нам дасть 

можливість знайти коефіцієнти: 

 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 25 30 8,

24 16 2960 3000 12,

42 18 19960 20000 21,

23 12 17965 18000 14.

c c c c

c c c c

c c c c

c c c c

   

   

   

   

                       (2.47) 
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Вирішивши дану систему рівнянь ми знаходимо єдине правильне 

рішення в вигляді: 

 

1

2

3

4

1.1938,

5.6938,

1.3455,

1.3444.

c

c

c

c

 





 

                                                     (2.48) 

 

Звідси вираз для аналізу і прогнозування часу обробки пакетів в 

розподіленій системі обробки даних в залежності від кількості вузлів в 

системі має вигляд: 

 

1.1938 5.6938 1.3455 1.3444T scn sdbn sein srn     .                       (2.49)  

 

В зв’язку з присутністю від’ємних коефіцієнтів  та  в рівнянні 

знаходження часу обробки запитів в залежності від кількості вузлів 

розподіленої системи обробки даних, потрібно накласти обмеження на змінні 

рівняння, а саме: 

 

,

.

sein srn

scn sdbn sein srn



  
                                  (2.50) 

Таким чином, за допомогою даної моделі можна визначити показники 

(коефіцієнти), які дозволяють порахувати час обробки запитів в розподіленій 

системі обробки даних в залежності від кількості вузлів. 

Застосуємо регресійну модель для знаходження часу обробки запитів в 

розподіленій системі обробки даних в залежності від параметрів розподіленої 

системи. Для цього потрібно визначити коефіцієнти взявши чотири ті ж самі 

розподілені системи обробки даних з середніми показниками , а 

саме: 

1. Локальна мережа однієї організації, в якій знаходяться 30 комп’ютерів 

з наступними середніми параметрами: продуктивністю вузлів 0,11 терафлопс, 
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швидкістю передачі по каналам зв’язку 5 Мбіт/с, час обробки в вузлі бази 

даних 5 мс та час оновлення одного вузла керування 3 с. 

2. Локальна мережа корпусів навчального закладу, в якій знаходяться 

3000 комп’ютерів з наступними середніми параметрами: продуктивністю 

вузлів 0,9 терафлопс, швидкістю передачі по каналам зв’язку 4 Мбіт/с, час 

обробки в вузлі бази даних 4 мс та час оновлення одного вузла керування 5 с. 

3. Вся мережа навчального закладу, в якій знаходяться 20000 

комп’ютерів з наступними середніми параметрами: продуктивністю вузлів 

0,12 терафлопс, швидкістю передачі по каналам зв’язку 8 Мбіт/с, час обробки 

в вузлі бази даних 4 мс та час оновлення одного вузла керування 6 с. 

4. Мережа, яка об’єднує навчальні заклади України, в якій знаходяться 

18000 комп’ютерів  з наступними середніми параметрами: продуктивністю 

вузлів 0,8 терафлопс, швидкістю передачі по каналам зв’язку 2 Мбіт/с, час 

обробки в вузлі бази даних 4 мс та час оновлення одного вузла керування 6 с. 

Інші два параметри розподіленої системи будемо приймати за 

константи, в зв’язку з тим, що будемо вважати, що всі вузли даних систем є 

однаково надійними та кількість вузлів баз даних описано вище. 

В таблиці 2.2 представлені наступні параметри часу обробки пакетів в 

розподіленій системі в залежності від середніх параметрів. 

Таблиця 2.2. 

Час обробки запитів в розподіленій системі обробки даних в залежності 

від параметрів 

     

0,11 5 5 3 8 

0,9 4 4 5 12 

0,12 4 8 6 21 

0,8 2 4 6 14 
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Тобто нам потрібно вирішити наступну систему рівнянь, яка нам дасть 

можливість знайти коефіцієнти: 

 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

0,11 5 5 3 8,

0,9 4 4 5 12,

0,12 4 8 6 21,

0,8 2 4 6 14.

c c c c

c c c c

c c c c

c c c c

   

   

   

   

                              (2.51) 

 

Вирішивши дану систему рівнянь ми знаходимо єдине правильне 

рішення в вигляді: 

 

1

2

3

4

15.0391,

3.0234,

5.8184,

2.5430.

c

c

c

c



 



 

                                         (2.52) 

 

Звідси вираз для аналізу і прогнозування часу обробки пакетів в 

розподіленій системі обробки даних в залежності від параметрів системи має 

вигляд: 

 

15.0391 3.0234 5.8184 2.5430db cT P V T T    .                 (2.53) 

 

В зв’язку з присутністю від’ємних коефіцієнтів  та  в рівнянні 

знаходження часу обробки запитів в залежності від параметрів розподіленої 

системи обробки даних, потрібно накласти обмеження на змінні рівняння, а 

саме: 

 

5 ,

.2 c db

V P

T T




                                             (2.54) 
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При чому розмірність  та  відрізняється, але в зв’язку з тим, що ми 

для розв’язку рівняння беремо просто значення змінних, а не їх розмірність, 

то перше обмеження правильне. 

Таким чином, за допомогою даної моделі можна визначити показники 

(коефіцієнти), які дозволяють порахувати час обробки запитів в розподіленій 

системі обробки даних в залежності від параметрів системи. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведено дослідження особливості обробки пакетів – запитів 

розподіленій системі обробці даних з гетерогенними розподіленими базами 

даних з використанням вузлів керування. Визначено основні елементи вузла 

керування та описані їх алгоритми роботи по обробці пакетів. Показано, що 

для управління розподіленою системою обробки даних необхідно 

застосовувати в вузлах керування механізми планувальника роботи та 

брокера роботи вузла керування. 

Розглянуто особливості формального представлення розподіленої 

системи обробки даних при застосуванні мережоцентричного підходу. 

Визначено основні характеристики та параметри механізмів обробки пакетів 

в розподіленій системі. Визначено показники продуктивності, надійності та 

швидкості передачі в розподіленій системі обробки даних. Показано, що для 

час обробки пакетів від часу виконання в одному вузлі бази даних та часу 

виконання всіх запитів в розподіленій системі обробки даних та для його 

визначення потрібно визначити значення середньої продуктивності та час 

пересилання пакету по каналам зв’язку. 

Запропоновано модель обробки запитів в розподіленій системі обробки 

даних з використанням гетерогенних розподілених баз даних з динамічною 

структурою. Показано, що, за допомогою накладених обмежень на всі 

параметри моделі можна визначити структуру розподіленої системи обробки 

даних з оптимальними параметрами системи, бази даних та вузла керування, 
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що дозволить скоротити час обробки пакетів – запитів до гетерогенних 

розподілених баз даних. 

Запропоновано модель оцінювання параметрів обробки інформації в 

розподілених системах з динамічною структурою в яких реалізовано 

гетерогенні розподілені бази даних наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на виборі кортежу параметрів розподіленої системи та 

врахуванні обмежень, що дозволяє формалізувати структуру управління 

обробки запитів в розподілених базах даних. Дана модель є основою 

запропонованих методичних основ і дозволяє розробити моделі та методи 

для забезпечення ефективного керування розподіленою системою обробки 

даних з динамічною структурою. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИБОРУ МНОЖИНИ ВУЗЛІВ БАЗИ ДАНИХ В 

РОЗПОДІЛЕНІЙ СИСТЕМІ 

3.1. Особливості обробки даних в сучасних систем управління базами 

даних для гетерогенних розподілених баз даних 

 

Розподілена обробка даних проводиться з використанням як однієї 

СУБД така і багатьох, вони можуть бути розміщені на різних вузлах мережі, 

доступ до якої здійснюється великою кількістю користувачів з різних 

комп’ютерних підмереж. Система, яка працює з даними, фізично 

розподіленими в мережі, повинна мати можливість визначити вузли в яких 

розміщені дані та спосіб їх зберігання, що призводить до виникнення задач 

доставки запитів до вузлів баз даних і повернення відповідей користувачеві. 

Для обробки великих об’ємів даних, наприклад кілька терабайт, на одному 

вузлі використовують паралельні технології, які повинні підтримувати 

виконання кількох тисяч транзакцій за секунду. Такі системи мають доступ 

до великого обсягу інформації і повинні забезпечити прийнятний час 

доставки пакету, обробки, підготовки відповіді та доставки відповіді. 

Для управління розподіленими системами обробки даних з 

використанням гетерогенних розподілених баз даних будемо 

використовувати систему управління в якій є набір потенційних вузлів які 

можуть в любий момент часу стати головним та прийняти керування на себе. 

Особливість застосування цих вузлів було описано в розділі 2. Крім них в 

розподіленій системі присутні вузли в яких розміщені бази даних зі своїми 

системами управління базами даних. Бази даних можуть лежати як на вузлах 

на яких присутнє програмне забезпечення для керування розподіленою 

системою так і в вузлах, які не містять його. Тому для побудови сучасних 
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розподілених систем обробки з використанням гетерогенних баз даних 

потрібно враховувати наступні параметри: автономність вузлів, відсутність 

централізованого управління, безперервна функціональність, розміщення в 

будь якому вузлі, підтримка реплікацій, підтримка обробки розподілених 

запитів та розподілених транзакцій, незалежність від технічних та 

програмних характеристик вузлів, підтримка будь якої мережевої 

архітектури та підтримка різних видів СУБД. 

Автономність вузлів повинно забезпечуватися представленням даних 

так, що локальні дані належать локальним власникам, а дані в розподіленій 

системі обробляються всією системою. Присутність централізованого 

управління для транзакцій, блокувань, оптимізації та управління глобальним 

системним каталогом приводить до проблеми з доступом та обробкою до 

даних у разі виходу з ладу центрального вузла, тому в таких випадках 

потрібно використовувати децентралізоване управління. Кожен користувач 

відправивши запит повинен отримати відповідь не залежно від розміщення 

вузла на якому зберігаються дані, а безперервність отримання відповідей 

забезпечується створенням достатньої кількості реплікацій вузлів з даними. 

На вузлах розподіленої системи може бути розміщено різні види обладнання 

та програмне забезпечення, яке повинно дати змогу обробляти дані та 

забезпечувати доступ до СУБД. СУРБД повинна функціонувати незалежно 

від локального розміщення та наповнення БД, причому БД можуть 

використовувати різні моделі даних, тобто бути гетерогенними. 

 

3.1.1. Аналіз параметрів механізму обробки пакетів в розподілених 

системах 

 

Для визначення часу за який обробляється пакет з запитами від клієнта 

до заданих серверів бази даних потрібно враховувати особливості динамічної 

зміни вузлів та каналів зв’язку розподіленої системи обробки. Кожен вузол 

системи має в собі обов’язково наступні характеристики: продуктивність , 
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надійність  та присутність бази даних на ньому . Характеристикою 

кожного каналу зв’язку є швидкість передачі даних . Продуктивністю 

системи прийнято рахувати кількість операцій за період часу, для спрощення 

можна рахувати, що ми обробляємо відповідний об’єм даних за одиницю 

часу. Це позволить її використовувати разом з швидкістю передачі даних в 

каналах. Так відповідно для спрощеного обрахунку часу обробки пакету в 

одному вузлі потрібно взяти об’єм пакету та розділити на продуктивність, 

тобто на швидкість обробки пакету. Час передачі пакету по каналу зв’язку в 

мережі залежить виключно від швидкості каналу, а часом, який тратиться на 

обробку в комутаторах можна знехтувати. Дуже важливою характеристикою 

для прокладання маршруту пакету є наявність в вузлі бази даних. Функцію 

прокладання шляху фактично виконує брокер, так як у нього є матриця 

відповідності мережі, в якій, як сказано в розділі 2, визначено в яких вузлах 

лежать бази даних та які саме дані там присутні. Також, планувальник 

виконує функцію по розділенню запиту на відповідні підзапити (описано в 

розділі 2), що дозволяє направити пакет по маршруту, за допомогою брокера 

до відповідних вузлів розподіленої системи в яких розміщенні системи 

управління базами даних з таблицями, до яких іде запит. При проходженні 

пакету система повинна враховувати характеристики кожного вузла не 

залежно від того, яке програмне забезпечення на ньому налаштоване та 

забезпечувати доставку пакетів до відповідних вузлів. В даному випадку 

будемо рахувати, що кожен вузол розподіленої системи є в даний момент 

часу надійний та забезпечує всі необхідні функції. Сама розподілена система 

розміщається в мережі інтернет та має відповідний набір ip – адрес, які 

прописує в маршруті планувальник та надає брокер відповідно до матриці 

відповідності. 
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3.1.2. Дослідження шляху пакету з запитом при доставці його до вузлів з 

базами даних 

 

Під часу проходження пакету до кінцевої цілі, тобто вузла з базою 

даних, він потрапляє в різні види вузлів в яких можуть проводить операції з 

ним. Для цього опишемо систему та покажемо шлях руху пакету. 

Візьмемо розподілену систему в якій, як показано на рисунку 3.1., є 

наступні елементи: 

 

Рис. 3.1. Опис елементів розподіленої мережі обробки даних 

 

Після створення пакету з запитом, він по вхідному каналу зв’язку, який 

позначений стрілкою, потрапляє в розподілену систему обробки даних для 

подальшої маршрутизації до вузла керування. Канали зв’язку по яким 

проходить пакет позначено жирною лінією, а по яким не проходить – не 

жирною. Також може бути варіант, коли канал зв’язку з якихось причин 

недоступний, тоді він позначається пунктирною лінією. Вузли ділять на п’ять 

категорій: 
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1 – вузол, який на даний момент є керуючим вузлом розподіленої 

системи обробки даних; 

2 – вузол, на якому встановлене керуюче програмне забезпечення та він 

може потенційно стати керуючим вузлом розподіленої системи обробки 

даних; 

3 – вузол в якому розміщена база даних під керуванням відповідної 

СУБД; 

4 – вузол в якому розміщена реплікація бази даних під керуванням 

відповідної СУБД; 

5 – вузол, який виконує функцію тільки маршрутизації пакетів по 

розподіленій системі обробки даних. 

Крім цього в вузлах, в яких розміщена керуюче програмне забезпечення 

можуть також бути розміщені і бази даних під управлінням відповідної 

гетерогенної системи управління базами даних. В цих випадках після 

обробки пакету з запитом засобами керуючої програми він передається в 

СУБД для обробки та підготовки відповіді, а кількість вузлів, які потрібно 

пройти пакету рівна нулю. 

Розглянемо розподілену систему, яка складається з десяти вузлів, серед 

них один керуючий вузол, один резервний для керування, два вузла з базами 

даних та два вузла з реплікаціями баз даних, інші чотири вузли – це вузли, які 

виконують функцію маршрутизації. В ній візьмемо два варіанта проходження 

пакету з запитом:  

1 варіант – шлях до керуючого вузла та вузла з базою даних 

мінімальний; 

2 варіант – шлях до керуючого вузла та вузла з базою даних 

максимальний. 

Обробка пакету з запитом по першому варіанту (рисунок 3.2) 

відбувається за наступним алгоритмом: пакет з запитом приходить в вузол 

№1, який є вузлом керування та обробляється там за допомогою 

планувальника та брокера (робота яких описана в розділі 2), після цього 
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пакет прямує до вузла №3 де обробляється системою управління бази даних. 

Відповідь з вузла № 3 попадає в вузол № 1, де також обробляється 

планувальником та повертається користувачеві. 

 

Рис. 3.2. Приклад шляху проходження пакету з найменшою кількістю 

вузлів 

 

Обробка пакету з запитом по другому варіанту (рисунок 3.3) 

відбувається за наступним алгоритмом: пакет з запитом приходить в вузол 

№1, який є проміжним вузлом, дальше в вузол №2, який є резервним вузлом 

керування, потім в вузол №8, який є проміжним вузлом, дальше в вузол №9, 

який також є проміжним вузлом і тоді до вузла №6, який є вузлом керування. 

В вузлі керування пакет з запитом обробляється за допомогою 

планувальника та брокера (робота яких описана в розділі 2), після цього 

пакет з запитом прямує до вузла №9, який є проміжним вузлом, потім в вузол 

№8, який є проміжним вузлом, дальше в вузол №2, який є резервним вузлом 

керування, потім в вузол №1, який є проміжним вузлом і тоді попадає в вузол 

№3 де обробляється системою управління бази даних. 
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Рис. 3.3. Приклад шляху проходження пакету з найбільшою кількістю 

вузлів 

 

Відповідь з вузла № 3 приходить в вузол №1, який є проміжним вузлом, 

дальше в вузол №2, який є резервним вузлом керування, потім в вузол №8, 

який є проміжним вузлом, дальше в вузол №9, який також є проміжним 

вузлом і тоді до вузла №6, який є вузлом керування. В вузлі керування пакет 

з відповіддю обробляється та прямує до вузла №9, який є проміжним вузлом, 

потім в вузол №8, який є проміжним вузлом, дальше в вузол №2, який є 

резервним вузлом керування, потім в вузол №1, який є проміжним вузлом і 

повертається користувачеві. 

З прикладів проходження пакетів видно, що згідно першого варіанту 

пакет з запитом та відповіддю проходить всього два вузла від користувача до 

бази даних та два вузла від бази даних до користувача. Це з тим, що пакет 

обробляється окремим вузлом керування, який лежить на шляху маршруту. 

Загальна кількість вузлів, які потрібно пройти пакету рівна чотири. Є 

скорочений варіант, коли в керуючому вузлі розміщена також і база даних, 

тоді кількість вузлів, які проходить пакет рівна двом (один до бази даних і 

один назад до користувача). 
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Другий варіант набагато довший, тому що пакет з запитом проходить 

п’ять вузлів до керуючого вузла, потім п’ять вузлів до бази даних, дальше 

відповідь проходить п’ять вузлів до керуючого вузла та ще п’ять вузлів до 

користувача. Цей шлях в сумі займає двадцять вузлів, що в чотири рази 

більше чим шлях при першому варіанті та в 10 раз більше при скороченому. 

На практиці зазвичай отримуємо, щось середнє (рисунок 3.4), в якому 

пакет проходить кілька вузлів, а саме вузли №1 та №2, до керуючого №8, там 

обробляється за допомогою планувальника та брокера і направляється до 

вузла №4 через вузол №9. Відповідь від вузла з базою даних проходить через 

вузол №9 до керуючого вузла та потім через вузли №2 та №1 до користувача. 

 

Рис. 3.4. Приклад шляху проходження пакету з середньою кількістю 

вузлів 

В результаті вище описано було показано, що часу обробки пакету з 

запитом та відповіді від бази даних, слід провести для середньої кількості 

вузлів проходження. Це дасть змогу оцінити час з мінімальним відхиленням 

від мінімуму чи максимуму. 
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3.2. Дослідження часу обробки пакетів в розподіленій системі 

обробки даних з використанням розподілених баз даних орієнтованих на 

Cloud системи 

 

При оцінці часу обробки запитів в розподілених системах з 

гетерогенними базами даних виникає завдання визначення оптимальної 

кількості вузлів системи при мінімальному часу проходження запитів зі 

сталою кількістю серверів на яких розміщенні системи управління базами 

даних. Для цього потрібно описати час обробки запиту на шляху до вузла з 

базою даних та назад. В мережі присутні три види вузлів: керуючі вузли, 

вузли з базами даних та вузли, які просто пересилають дані. Для опису 

моделі потрібно описати всі основні види запитів, які відправляє клієнт на 

сервера бази даних, а саме: select, insert, update, delete. При чому, різні види 

запитів по різному описують – це зв’язано з тим, що при вставці, оновлені та 

видалені даних потрібно ще синхронізувати реплікації серверів баз даних та 

провести ті ж транзакції, що і на оригіналах. Опишемо час обробки всіх 

чотирьох видів запитів. 

 

3.2.1. Оцінка часу обробки пакетів до гетерогенних розподілених баз 

даних, які розміщені в Cloud системах, для запитів – пошуку (select) 

 

Проведемо оцінку часу обробки запитів на пошук (select), який залежить 

від кількості вузлів в розподіленій системі та параметрів комп’ютерної 

мережі, а саме: продуктивності вузлів та швидкості передачі по каналу 

зв’язку. Позначимо час обробки одного запиту – пошуку, який треба знайти 

через , тоді інші змінні будуть: 

 – час доступу до вузла керування; 

 – час обробки пакету вузлом керування (планувальник та брокер); 

 – час доставки до вузлів бази даних; 
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 – час обробки в вузлі БД та підготовки відповіді; 

 – час доставки відповідей до вузла керування; 

 – час підготовки відповіді вузлом керування (планувальник); 

 – час доставки відповіді користувачу; 

 – об’єм пакету з запитом, який потрібно обробити; 

 – об’єм пакету з відповіддю, який потрібно обробити; 

 – кількість вузлів на яких розміщена база даних в розподіленій системі 

до яких приходить пакет з запитом. 

 – продуктивність  вузла; 

 – швидкість передачі  каналу; 

 – кількість вузлів в розподіленій системі, частина з яких проходить 

пакет з запитом. 

Час доступу  до керуючого вузла залежить від кількості вузлів, які 

потрібно пройти щоб попасти на вузол керування та вираховується за 

формулою : 
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  ,                                                (3.1) 

 

де  – кількість вузлів, які проходить запит від користувача до вузла 

керування. Якщо вузол керування знаходиться рядом з користувачем, який 

відправив запит, то пакет проходить обробку в одному вузлі та одному каналі 

зв’язку. 

Для визначення часу обробки запиту  в вузлі, у якому, в даний 

момент часу, знаходиться центр керування, припустимо, що час обробки 

запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла. Визначати окремо 

час роботи планувальника та брокера немає необхідності, так як їх 

продуктивність напряму залежить від продуктивності вузла, робота була 

описана в розділі 2 і будемо рахувати, що в вузлі крім них всіма іншими 
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механізмами обробки можна знехтувати, так як вони не впливатимуть на 

запит. Тому час обробки запиту  в вузлі керування визначається за 

формулою: 
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Час доставки  множини підзапитів, яку створив планувальник та 

направив брокер залежить від кількості вузлів, які потрібно пройти для 

кожного підзапиту, тому: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  підзапиту від вузла 

керування до відповідного вузла на якому розміщена база даних, а  кількість 

підзапитів , які створив планувальник та направив брокер. 

Для визначення часу обробки підзапитів в вузлах на яких розміщені 

бази даних будемо вважати, що у вузлі вся продуктивність направлена тільки 

на обробку підзапиту, а іншим можемо знехтувати. Тому сумарний час 

обробки підзапитів в вузлах з базами даних визначається за формулою: 
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де  – кількість вузлів бази даних, які обробляють підзапити та готовлять 

відповідь. 

Час доставки відповіді  до вузла керування для подальшої обробки 

визначається як: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  відповіді від вузла на якому 

розміщена база даних до відповідного вузла керування, а  кількість 

відповідей , які повернули вузли баз даних. 

Для визначення часу обробки запиту  в вузлі, у якому, в даний 

момент часу, знаходиться центр керування, знову припускаємо, що час 

обробки запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла. Для 

обробки множини відповідей використовується планувальник, робота якого 

була описана в розділі 2. Вважатимемо, що в вузлі крім планувальника всіма 

іншими механізмами обробки можна знехтувати, так як вони не 

впливатимуть на обробку відповіді. Тому час обробки відповіді  в вузлі 

керування визначається за формулою: 
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Час  доставки відповіді від вузла керування до користувача буде 

визначатися за формулою: 
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де  – кількість вузлів для доставки відповіді від вузла управління до 

користувача. 

Визначивши всі змінні, які потрібно для розрахунку часу обробки 

одного запиту – пошуку в системі з сталою кількістю вузлів, в яких 

знаходяться бази даних, можемо його розрахувати за формулою:  
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Дана формула дозволяє, знаючи кількість вузлів з базами даних, 

продуктивність вузлів та швидкість передачі в каналах зв’язку, 

спрогнозувати час обробки запиту – пошуку в розподіленій системі обробки 

даних з використанням гетерогенних розподілених баз даних. 

 

3.2.2. Оцінка часу обробки пакетів до гетерогенних розподілених баз 

даних, які розміщені в Cloud системах, для запитів – вставки (insert) 

Проведемо оцінку часу обробки запитів на вставку (insert), який 

залежить від кількості вузлів в розподіленій системі та параметрів 

комп’ютерної мережі, а саме: продуктивності вузлів та швидкості передачі по 

каналах зв’язку. Позначимо час обробки одного запиту – вставки, який треба 

обробити через , тоді інші змінні будуть: 

 – час доступу до вузла керування; 

 – час обробки пакету вузлом керування (планувальник та брокер); 

 – час доставки до вузлів бази даних; 

 – час обробки в вузлі БД та підготовки відповіді; 

 – час доставки пакету транзакцій до вузла реплікації бази даних; 

 – час проведення транзакцій в вузлі реплікації бази даних; 

 – час доставки відповідей до вузла керування; 

 – час підготовки відповіді вузлом керування (планувальник); 

 – час доставки відповіді користувачу; 

 – об’єм пакету з запитом, який потрібно обробити; 

 – об’єм пакету з відповіддю, який потрібно обробити; 

 – кількість вузлів на яких розміщена база даних в розподіленій системі 

до яких приходить пакет з запитом. 
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 – кількість вузлів на яких розміщені реплікації баз даних в 

розподіленій системі для яких приходить пакет з запитом і потрібно провести 

всі транзакції, які були зроблені в основному вузлі. 

 – продуктивність  вузла; 

 – швидкість передачі  каналу; 

 – кількість вузлів в розподіленій системі, частина з яких проходить 

пакет з запитом. 

Час доступу  до керуючого вузла залежить від кількості вузлів, які 

потрібно пройти щоб попасти на вузол керування. Формула для визначення 

: 
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де  – кількість вузлів, які проходить запит від користувача до вузла 

керування. 

Для визначення часу обробки запиту  в вузлі, у якому, в даний 

момент часу, знаходиться центр керування, припустимо, що час обробки 

запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла, тому час обробки 

запиту  в вузлі керування визначається за формулою: 
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Час доставки  множини підзапитів на вставку даних, яку створив 

планувальник та направив брокер залежить від кількості вузлів, які потрібно 

пройти для кожного підзапиту – вставки, тому: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  підзапиту від вузла 

керування до відповідного вузла на якому розміщена база даних, а  кількість 

підзапитів , які створив планувальник та направив брокер. 

Для визначення часу обробки підзапитів в вузлах на яких розміщені 

бази даних будемо вважати, що у вузлі вся продуктивність направлена тільки 

на обробку підзапиту – вставки. Тому сумарний час обробки підзапитів в 

вузлах з базами даних визначається за формулою: 
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де  – кількість вузлів бази даних, які обробляють підзапити та готовлять 

відповідь. 

Час доставки  пакету транзакцій до реплікацій баз даних 

визначається як: 
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                                         (3.13) 

 

де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  відповіді від вузла на якому 

розміщена база даних до відповідного вузла керування, а  кількість вузлів в 

яких потрібно провести зміни згідно запитів , які повернули вузли баз 

даних. 

Для визначення часу проведення реплікацій  в вузлах, у яких, в 

даний момент часу, знаходяться реплікації баз даних, знову припускаємо, що 

час обробки запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла. Тому 
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час проведення реплікацій  в вузлах з базами даних визначається за 

формулою: 
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де  кількість вузлів в яких потрібно провести зміни згідно запитів – вставок 

, які повернули вузли баз даних. 

Час доставки відповіді  до вузла керування для подальшої обробки 

визначається як: 
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                                    (3.15) 

 

де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  відповіді від вузла на якому 

розміщена база даних до відповідного вузла керування, а  кількість вузлів 

баз даних, які повернули відповіді . 

Для визначення часу обробки відповіді  в вузлі, у якому, в даний 

момент часу, знаходиться центр керування, знову припускаємо, що час 

обробки запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла. Для 

обробки множини відповідей використовується планувальник, робота якого 

була описана в розділі 2. Вважатимемо, що в вузлі крім планувальника всіма 

іншими механізмами обробки можна знехтувати, так як вони не 

впливатимуть на обробку відповіді. Тому час обробки відповіді  в вузлі 

керування визначається за формулою: 
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Час  доставки відповіді від вузла керування до користувача буде 

визначатися за формулою: 
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де  – кількість вузлів для доставки відповіді від вузла управління до 

користувача. 

Після визначення всіх змінних, які потрібно для розрахунку часу 

обробки одного запиту – вставки в системі з сталою кількістю вузлів, в 

яких знаходяться бази даних, можемо його розрахувати за формулою: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8.insert in in in in in in in in inT T T T T T T T T T                       (3.18) 

 

Знаючи кількість вузлів в розподіленій системі, в яких знаходяться бази 

даних ми можемо спрогнозувати час обробки запиту – вставки в розподіленій 

системі обробки даних з використанням гетерогенних розподілених баз 

даних знаючи при цьому продуктивність вузлів та швидкість передачі в 

каналах зв’язку по яких проходять пакети з запитами від користувача до 

вузла керування та вузлів з базами даних. 

 

3.2.3. Оцінка часу обробки пакетів до гетерогенних розподілених баз 

даних, які розміщені в Cloud системах, для запитів – оновлення (update) 

 

Для визначення часу обробки запитів на оновлення (update), який 

залежить від кількості вузлів в розподіленій системі та параметрів 

комп’ютерної мережі, а саме: продуктивності вузлів та швидкості передачі по 

каналів зв’язку. Позначимо час обробки одного запиту – оновлення, який 

треба обробити через , тоді інші змінні будуть: 
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 – час доступу до вузла керування; 

 – час обробки пакету вузлом керування (планувальник та брокер); 

 – час доставки до вузлів бази даних; 

 – час обробки в вузлі БД та підготовки відповіді; 

 – час доставки пакету транзакцій до вузла реплікації бази даних; 

 – час проведення транзакцій в вузлі реплікації бази даних; 

 – час доставки відповідей до вузла керування; 

 – час підготовки відповіді вузлом керування (планувальник); 

 – час доставки відповіді користувачу; 

 – об’єм пакету з запитом, який потрібно обробити; 

 – об’єм пакету з відповіддю, який потрібно обробити; 

 – кількість вузлів на яких розміщена база даних в розподіленій системі 

до яких приходить пакет з запитом. 

 – кількість вузлів на яких розміщені реплікації баз даних в 

розподіленій системі для яких приходить пакет з запитом і потрібно провести 

всі транзакції, які були зроблені в основному вузлі. 

 – продуктивність  вузла; 

 – швидкість передачі  каналу; 

 – кількість вузлів в розподіленій системі, частина з яких проходить 

пакет з запитом. 

Час доступу  до керуючого вузла залежить від кількості вузлів та 

каналів, по яких потрібно пройти щоб попасти на вузол керування. Формула 

для визначення : 
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де  – кількість вузлів, які проходить запит від користувача до вузла 

керування. 

Для визначення часу обробки  пакету в вузлі, у якому, в даний 

момент часу, знаходиться центр керування, припустимо, що час обробки 

запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла, тому час обробки 

запиту  в вузлі керування визначається за формулою: 
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Час доставки  множини підзапитів на оновлення даних, яку створив 

планувальник та направив брокер залежить від кількості вузлів, які потрібно 

пройти для кожного підзапиту – оновлення, тому: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  підзапиту від вузла 

керування до відповідного вузла на якому розміщена база даних, а  кількість 

підзапитів , які створив планувальник та направив брокер. 

Для визначення часу обробки підзапитів в вузлах на яких розміщені 

бази даних будемо вважати, що у вузлі вся продуктивність направлена тільки 

на обробку підзапиту – оновлення. Тому сумарний час обробки підзапитів в 

вузлах з базами даних визначається за формулою: 
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де  – кількість вузлів бази даних, які обробляють підзапити та готовлять 

відповідь. 

Час доставки  пакету транзакцій до реплікацій баз даних 

визначається як: 
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                                      (3.23) 

 

де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  відповіді від вузла на якому 

розміщена база даних до відповідного вузла керування, а  кількість вузлів в 

яких потрібно провести зміни згідно запитів , які повернули вузли баз 

даних. 

Для визначення часу проведення реплікацій  в вузлах, у яких, в 

даний момент часу, знаходяться реплікації баз даних, знову припускаємо, що 

час обробки запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла. Тому 

час проведення реплікацій  в вузлах з базами даних визначається за 

формулою: 
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де  кількість вузлів в яких потрібно провести зміни згідно запитів – 

оновлення , які повернули вузли баз даних. 

Час доставки відповіді  до вузла керування для подальшої 

обробки визначається як: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  відповіді від вузла на якому 

розміщена база даних до відповідного вузла керування, а  кількість вузлів 

баз даних, які повернули відповіді . 

Для визначення часу обробки відповіді  в вузлі, у якому, в даний 

момент часу, знаходиться центр керування, знову припускаємо, що час 

обробки запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла. Тому час 

обробки відповіді  в вузлі керування визначається за формулою: 
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Час  доставки відповіді від вузла керування до користувача буде 

визначатися за формулою: 
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де  – кількість вузлів для доставки відповіді від вузла управління до 

користувача. 

Після визначення всіх змінних, які потрібно для розрахунку часу 

обробки одного запиту – вставки в системі з сталою кількістю вузлів, 

в яких знаходяться бази даних, можемо його розрахувати за формулою: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8.update up up up up up up up up upT T T T T T T T T T                       (3.28) 

 

Знаючи кількість вузлів в розподіленій системі, в яких знаходяться бази 

даних ми можемо спрогнозувати час обробки запиту – оновлення в 

розподіленій системі обробки даних з використанням гетерогенних 

розподілених баз даних знаючи при цьому продуктивність вузлів та 
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швидкість передачі в каналах зв’язку по яких проходять пакети з запитами 

від користувача до вузла керування та вузлів з базами даних. 

 

3.2.4. Оцінка часу обробки пакетів до гетерогенних розподілених баз 

даних, які розміщені в Cloud системах, для запитів – видалення (delete) 

 

Для визначення часу обробки запитів на видалення (delete), який 

залежить від кількості вузлів в розподіленій системі та параметрів 

комп’ютерної мережі, а саме: продуктивності вузлів та швидкості передачі по 

каналів зв’язку. Позначимо час обробки одного запиту – видалення, який 

треба обробити через , тоді інші змінні будуть: 

 – час доступу до вузла керування; 

 – час обробки пакету вузлом керування (планувальник та брокер); 

 – час доставки до вузлів бази даних; 

 – час обробки в вузлі БД та підготовки відповіді; 

 – час доставки пакету транзакцій до вузла реплікації бази даних; 

 – час проведення транзакцій в вузлі реплікації бази даних; 

 – час доставки відповідей до вузла керування; 

 – час підготовки відповіді вузлом керування (планувальник); 

 – час доставки відповіді користувачу; 

 – об’єм пакету з запитом, який потрібно обробити; 

 – об’єм пакету з відповіддю, який потрібно обробити; 

 – кількість вузлів на яких розміщена база даних в розподіленій системі 

до яких приходить пакет з запитом. 

 – кількість вузлів на яких розміщені реплікації баз даних в 

розподіленій системі для яких приходить пакет з запитом і потрібно провести 

всі транзакції, які були зроблені в основному вузлі. 

 – продуктивність  вузла; 
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 – швидкість передачі  каналу; 

 – кількість вузлів в розподіленій системі, частина з яких проходить 

пакет з запитом. 

Час доступу  до керуючого вузла залежить від кількості вузлів та 

каналів, по яких потрібно пройти щоб попасти на вузол керування. Формула 

для визначення : 
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де  – кількість вузлів, які проходить запит від користувача до вузла 

керування. 

Для визначення часу обробки  пакету в вузлі, у якому, в даний 

момент часу, знаходиться центр керування, припустимо, що час обробки 

запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла, тому час обробки 

запиту  в вузлі керування визначається за формулою: 
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Час доставки  множини підзапитів на оновлення даних, яку створив 

планувальник та направив брокер залежить від кількості вузлів, які потрібно 

пройти для кожного підзапиту – видалення, тому: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  підзапиту від вузла 

керування до відповідного вузла на якому розміщена база даних, а  кількість 

підзапитів , які створив планувальник та направив брокер. 

Для визначення часу обробки підзапитів в вузлах на яких розміщені 

бази даних будемо вважати, що у вузлі вся продуктивність направлена тільки 

на обробку підзапиту – видалення. Тому сумарний час обробки підзапитів в 

вузлах з базами даних визначається за формулою: 
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де  – кількість вузлів бази даних, які обробляють підзапити та готовлять 

відповідь. 

Час доставки  пакету транзакцій до реплікацій баз даних 

визначається як: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  відповіді від вузла на якому 

розміщена база даних до відповідного вузла керування, а  кількість вузлів в 

яких потрібно провести зміни згідно запитів , які повернули вузли баз 

даних. 

Для визначення часу проведення реплікацій  в вузлах, у яких, в даний 

момент часу, знаходяться реплікації баз даних, знову припускаємо, що час 

обробки запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла. Тому час 

проведення реплікацій  в вузлах з базами даних визначається за 

формулою: 
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де  кількість вузлів в яких потрібно провести зміни згідно запитів – 

видалення , які повернули вузли баз даних. 

Час доставки відповіді  до вузла керування для подальшої обробки 

визначається як: 
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                                        (3.35) 

 

де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  відповіді від вузла на якому 

розміщена база даних до відповідного вузла керування, а  кількість вузлів 

баз даних, які повернули відповіді . 

Для визначення часу обробки відповіді  в вузлі, у якому, в даний 

момент часу, знаходиться центр керування, знову припускаємо, що час 

обробки запиту залежить тільки від продуктивності даного вузла. Тому час 

обробки відповіді  в вузлі керування визначається за формулою: 
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Час  доставки відповіді від вузла керування до користувача буде 

визначатися за формулою: 
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                                       (3.37) 

 

де  – кількість вузлів для доставки відповіді від вузла управління до 

користувача. 



149 

 

 

Після визначення всіх змінних, які потрібно для розрахунку часу 

обробки одного запиту – видалення в системі з сталою кількістю 

вузлів, в яких знаходяться бази даних, можемо його розрахувати за 

формулою: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8.delete d d d d d d d d dT T T T T T T T T T                          (3.38) 

 

Знаючи кількість вузлів в розподіленій системі, в яких знаходяться бази 

даних ми можемо спрогнозувати час обробки запиту – видалення в 

розподіленій системі обробки даних з використанням гетерогенних 

розподілених баз даних знаючи при цьому продуктивність вузлів та 

швидкість передачі в каналах зв’язку по яких проходять пакети з запитами 

від користувача до вузла керування та вузлів з базами даних. 

 

3.2.5. Оцінка часу оновлення вузлів керування в Cloud системах 

 

Для визначення часу оновлення вузлів керування, який залежить від 

кількості вузлів в розподіленій системі та параметрів комп’ютерної мережі, а 

саме: продуктивності вузлів та швидкості передачі по каналів зв’язку, 

позначимо час обробки  одного оновлення всіх вузлів керування, 

тоді інші змінні будуть: 

 – час доступу до вузлів керування; 

 – час обробки пакету оновлення вузлами керування ( оновлення 

планувальника та брокера); 

 – час доставки відповіді системі оновлення; 

 – об’єм пакету з запитом, який потрібно обробити; 

 – об’єм пакету з відповіддю, який потрібно обробити; 

 – кількість вузлів на яких розміщені вузи керування в розподіленій 

системі до яких приходить пакет з оновленням. 
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 – продуктивність  вузла; 

 – швидкість передачі  каналу; 

 – кількість вузлів в розподіленій системі, частина з яких проходить 

пакет з запитом. 

Час доставки  пакету оновлення даних керуючих вузлів, а саме: 

планувальника та брокера залежить від кількості вузлів, які потрібно пройти 

для кожного вузла керування, тому: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  підзапиту від сервера 

оновлення до відповідного вузла на якому розміщена керуюча програма, а  

кількість керуючих вузлів. 

Для визначення часу оновлення  керуючої програми в вузлах на яких 

вони розміщені вважаємо, що у вузлі вся продуктивність направлена тільки 

на обробку оновлення. Тому сумарний час встановлення оновлення в 

керуючих вузлах розподіленої системи обробки даних визначається за 

формулою: 
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де  – кількість керуючих вузлів, які потрібно оновити відповідним пакетом. 

Час доставки відповіді від вузлів керування  до сервера оновлення 

визначається як: 
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де  – кількість вузлів, які потрібно пройти для  відповіді від вузла 

керування до серверу оновлення, а  кількість вузлів керування, які 

повернули відповіді . 

Після визначення всіх змінних, які потрібно для розрахунку часу 

оновлення  всіх вузлів керування системи з сталою кількістю вузлів, в яких 

знаходяться бази даних, можемо його розрахувати за формулою: 

 

0 1 2.сommand с с сT T T T                                      (3.42) 

 

Знаючи кількість вузлів в розподіленій системі, в яких знаходяться бази 

даних ми можемо спрогнозувати час оновлення керуючих вузлів в 

розподіленій системі обробки даних з використанням гетерогенних 

розподілених баз даних знаючи при цьому продуктивність вузлів та 

швидкість передачі в каналах зв’язку по яких проходять пакети з запитами 

від користувача до вузла керування. Оновлення керуючих вузлів, як правило, 

проводить при структурних змінах в базі даних одного або декількох вузлів. 

Наприклад: додавання нових таблиць, процедур, представлень і т.д. Ще 

проводити оновлення вузлів потрібно при зміні вузлів та каналів в 

динамічній системі та зміні кількості реплікацій вузлів в яких розміщені бази 

даних. Це проводитиметься набагато частіше,  

 

3.2.6. Аналіз визначення кількості вузлів в яких розміщені бази даних 

розподіленої системи обробки даних 

 

Визначивши сумарний час проходження пакетів з запитами та пакетів 

для оновлення програмного забезпечення потрібно визначити нормуючі 

коефіцієнти часу обробки пакетів для різних видів запитів та оброблення 

пакету для оновлення програмного забезпечення керуючих вузлів. В зв’язку з 
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чотирма різними видами запитів та одного виду оновлення, таких 

коефіцієнтів буде п’ять, а саме: 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на пошук даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на вставку даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на оновлення даних 

при зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на видалення даних 

при зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт оновлення програмного забезпечення для 

керуючих вузлів. 

Дані коефіцієнти будуть визначатися експериментальним шляхом для 

кожної окремої розподіленої системи обробки даних та застосовувати для 

визначення оптимальної кількості вузлів бази даних. Для визначення 

коефіцієнтів частоти застосування запитів на пошук, вставку оновлення, 

видалення та оновлення програмного забезпечення керуючих вузлів даних 

потрібно вивести відповідні формули. 

Коефіцієнт частоти застосування запитів на пошук , визначаємо 

за: 
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                                         (3.43) 

 

де  – кількість запитів за відповідний період на пошук даних,  – 

кількість всіх запитів до баз даних та  кількість запитів на оновлення 

програмного забезпечення керуючих вузлів. 

Для визначення коефіцієнта частоти застосування запитів на вставку 

даних , потрібно: 
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                                          (3.44) 

 

де  – кількість запитів за відповідний період на вставку даних. 

Коефіцієнт частоти застосування запитів на оновлення даних  

визначається за формулою: 
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                                       (3.45) 

 

де  – кількість запитів за відповідний період на вставку даних. 

Коефіцієнт частоти застосування запитів на видалення даних  

визначається за формулою: 
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                                          (3.46) 

 

де  – кількість запитів за відповідний період на вставку даних. 

Для визначення коефіцієнта оновлення програмного забезпечення 

керуючих вузлів  потрібно: 
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                                             (3.47) 

 

При чому дані коефіцієнти повинні завжди відповідати правилу, яке 

визначається формулою: 

 

1.select insert update delete сommandk k k k k                           (3.48) 
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Це дозволить пронормувати час виконання запитів для розподілених баз 

даних, визначивши дані коефіцієнти шлях проведення збору статистики в 

великій множині баз даних. 

Час обробки запитів напряму залежить від кількості вузлів, через які 

проходить пакет з даними. При різних станах системи, як показано в 

підрозділі 3.1 виникає різні варіанти проходження пакетів. Все залежить від 

розміщення вузла керування відносно вузла користувача, який відправив 

запит та розміщення вузла з базою даних відносно вузла керування. 

Позначимо часи обробки запитів для мінімального шляху та максимального 

наступним чином: 

 – час обробки одного запиту – пошуку з мінімальним шляхом 

проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 

 – час обробки одного запиту – вставки з мінімальним шляхом 

проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 

 – час обробки одного запиту – оновлення з мінімальним 

шляхом проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 

 – час обробки одного запиту – видалення з мінімальним 

шляхом проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 

 – час оновлення вузла керування з мінімальним шляхом 

проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 

 – час обробки одного запиту – пошуку з максимальним 

шляхом проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 

 – час обробки одного запиту – вставки з максимальним 

шляхом проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 

 – час обробки одного запиту – оновлення з максимальним 

шляхом проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 

 – час обробки одного запиту – видалення з максимальним 

шляхом проходженням пакету по вузлам розподіленої системи; 
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 – час оновлення вузла керування з максимальним шляхом 

проходженням пакету по вузлам розподіленої системи. 

Тоді визначення середнього часу  проходження запитів – 

пошуку буде визначатися за формулою: 
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 .                                    (3.49) 

 

Аналогічно можна визначити середній час  проходження 

запитів – вставки, середній час  проходження запитів – оновлення, 

середній час  проходження запитів – видалення, середній час 

 проходження оновлення керуючих вузлів.  

Другий варіант визначення середнього – взяти і провести експеримент 

по визначенню часу проходження однакових видів запитів та знайти середнє 

від, наприклад, однієї тисячі запитів. 

Тоді загальна формула буде визначення часу обробки даних в 

розподіленій системі з гетерогенними розподіленими базами даних матиме 

вигляд: 

 

  *   * *

.* *

select selectave insert insertave update updateave

delete deleteave command commandave

T K k T k T k T

k T k T

  

 
                     (3.50) 

 

Дана формула дозволяє вирішити оптимізаційну задачу по знаходженню 

оптимальної кількості вузлів  в яких розміщені гетерогенні розподілені бази 

даних в при незмінній кількості вузлів розподіленої системи обробки даних, 

а саме: 
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де кількість вузлів управління  залежить від кількості вузлів системи . 

 

3.3. Аналітичні оцінки визначення середнього часу обробки запитів в 

гетерогенних розподілених базах даних системах орієнтованих на Cloud 

системи 

 

Для проведення оцінок середнього часу обробки запитів потрібно взяти 

та визначити наступні параметри: 

 – кількість вузлів розподіленої системи обробки даних; 

 – кількість потенційних вузлів керування розподіленої системи 

обробки даних; 

 – кількість вузлів гетерогенної розподіленої бази даних; 

 – кількість запитів, які направляють для обробки в гетерогенних 

розподілених базах даних; 

 – швидкість передачі та обробки даних в вузлах (у тому числі і у 

керуючому); 

 – швидкість оновлення програмного забезпечення одного керуючого 

вузла; 

 – швидкість синхронізації вузлів гетерогенної розподіленої бази 

даних; 

 – швидкість обробки одного запиту одним вузлом гетерогенної бази 

даних; 

 – час обробки запитів в системі при відповідній кількості вузлів 

системи. 
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Будемо вважати, що кількість потенційних вузлів керування  не 

залежить від кількості вузлів розподіленої системи , а кількість вузлів в 

яких розміщені бази даних  залежить від кількісті кількості вузлів 

розподіленої системи  та кількість реплікацій буде збільшуватися відносно 

кількості вузлів в яких початково розміщені бази даних. 

 

3.3.1. Аналітична оцінка визначення часу обробки запитів в залежності 

від кількості вузлів бази даних 

 

Для підтвердження методу визначення оптимальної кількості вузлів 

гетерогенних розподілених баз даних при не змінній кількості вузлів 

розподіленої системи проведемо аналітичну оцінку часу обробки запитів до 

баз даних. Приймемо, що початкові параметри для проведення аналітичної 

оцінки будуть: 

1. Кількість вузлів розподіленої системи обробки даних для якої буде 

проводитися аналітика – . 

2. Швидкість передачі даних в вузлах системи  кб/мс. 

3. Кількість потенційних вузлів керування розподіленої системи обробки 

даних . 

4. Швидкість оновлення програмного забезпечення одного керуючого 

вузла  кб/мс. 

5. Швидкість синхронізації вузлів гетерогенної розподіленої бази даних 

 кб/мс. 

6. Швидкість обробки одного запиту =2 кб/мс. 

7. Кількість запитів, які направляють для обробки в гетерогенних 

розподілених базах даних . 

8. Розмір пакету з запитом, який передається по мережі буде рівний 

кб. 
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Проведемо оцінку залежності часу обробки запитів в гетерогенній 

системі від кількості реплікацій бази даних. Для цього по черзі знайдемо час 

обробки запитів на пошук, вставку, оновлення, видалення. 

При виконанні запитів на пошук будемо рахувати, що пакет - запит 

попадає до керуючого вузла проходячи один канал зв’язку та дальше 

проходить один канал зв’язку до бази даних. Будемо вважати, що при такій 

кількості запитів, канали зв’язку не навантажуються і відповідно немає 

затримки в передачі пакетів.  

Визначимо формулу по якій буде рахуватися час обробки запиту в 

залежності від кількості вузлів з базою даних: 
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де  – кількість вузлів з базою даних,   – функція, яка повертає результат 

ділення коли немає залишку, а коли є залишок, то бере цілу частину і додає 1. 

В таблиці 3.1 приведемо розрахунок часу обробки двадцяти запитів в 

двадцяти вузлах розподіленої системи. Згідно таблиці можемо побудувати 

графік (рисунок 3.5) залежності часу обробки запитів від кількості вузлів 

бази даних. 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів час обробки запитів 

зменшується.  

При виконанні запитів на вставку будемо рахувати, що пакет - запит 

попадає до керуючого вузла проходячи один канал зв’язку та дальше 

проходить один канал зв’язку до бази даних. Будемо вважати, що при такій 

кількості запитів, канали зв’язку не навантажуються і відповідно немає 

затримки в передачі пакетів. 
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Таблиця 3.1.  

Розрахунок часу обробки двадцяти запитів 

Час 

обробки 

запитів на 

пошук 

Швидкість 

передачі в 

каналі та 

обробці в вузлі 

Розмір 

пакету 

Кількість 

запитів 

Кількість 

вузлів бази 

даних 

Швидкість 

обробки 

даних в 

вузлах 

9,00 1 1 20 2 2 

7,33 1 1 20 3 2 

6,50 1 1 20 4 2 

6,00 1 1 20 5 2 

5,67 1 1 20 6 2 

5,43 1 1 20 7 2 

5,25 1 1 20 8 2 

5,11 1 1 20 9 2 

5,00 1 1 20 10 2 

4,91 1 1 20 11 2 

4,83 1 1 20 12 2 

4,77 1 1 20 13 2 

4,71 1 1 20 14 2 

4,67 1 1 20 15 2 

 

 

Рис. 3.5. Залежність часу обробки запитів на пошук даних від кількості 

вузлів в яких розміщенні бази даних 
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Визначимо формулу по якій буде рахуватися час обробки запиту в 

залежності від кількості вузлів з базою даних. 
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      ,              (3.53) 

де  – кількість вузлів з базою даних,   – функція, яка повертає результат 

ділення коли немає залишку, а коли є залишок, то бере цілу частину і додає 1. 

В таблиці 3.2 приведемо розрахунок часу обробки двадцяти запитів в 

двадцяти вузлах розподіленої системи. 

Таблиця 3.2.  

Розрахунок часу обробки двадцяти запитів 

Час обробки 

запитів на 

оновлення 

Швидкість 

передачі в 

каналі та 

обробці в вузлі 

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

бази 

даних  

Швидкість 

обробки 

даних в 

вузлах  

Кількість 

запитів 

10,00 1 1 2 2 20 

8,83 1 1 3 2 20 

8,50 1 1 4 2 20 

8,50 1 1 5 2 20 

8,67 1 1 6 2 20 

8,93 1 1 7 2 20 

9,25 1 1 8 2 20 

9,61 1 1 9 2 20 

10,00 1 1 10 2 20 

10,41 1 1 11 2 20 

10,83 1 1 12 2 20 

11,27 1 1 13 2 20 

11,71 1 1 14 2 20 

12,17 1 1 15 2 20 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 3.6) залежності часу 

обробки запитів від кількості вузлів бази даних. 
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Рис. 3.6. Залежність часу обробки запитів на вставку даних від кількості 

вузлів в яких розміщенні бази даних 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів час обробки запитів 

починає після 4 реплікацій збільшуватися.  

При виконанні запитів на оновлення будемо рахувати, що пакет - запит 

попадає до керуючого вузла проходячи один канал зв’язку та дальше 

проходить один канал зв’язку до бази даних. Будемо вважати, що при такій 

кількості запитів, канали зв’язку не навантажуються і відповідно немає 

затримки в передачі пакетів.  

Визначимо формулу по якій буде рахуватися час обробки запиту в 

залежності від кількості вузлів з базою даних. 
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      ,           (3.54) 

 

де  – кількість вузлів з базою даних,   – функція, яка повертає результат 

ділення коли немає залишку, а коли є залишок, то бере цілу частину і додає 1. 

В таблиці 3.3 приведемо розрахунок часу обробки двадцяти запитів в 

двадцяти вузлах розподіленої системи. 
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Таблиця 3.3.  

Розрахунок часу обробки двадцяти запитів 

Час обробки 

запитів на 

оновлення 

Швидкість 

передачі в 

каналі та 

обробці в вузлі 

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

бази 

даних  

Швидкість 

обробки 

даних в 

вузлах  

Кількість 

запитів 

10,00 1 1 2 2 20 

8,83 1 1 3 2 20 

8,50 1 1 4 2 20 

8,50 1 1 5 2 20 

8,67 1 1 6 2 20 

8,93 1 1 7 2 20 

9,25 1 1 8 2 20 

9,61 1 1 9 2 20 

10,00 1 1 10 2 20 

10,41 1 1 11 2 20 

10,83 1 1 12 2 20 

11,27 1 1 13 2 20 

11,71 1 1 14 2 20 

12,17 1 1 15 2 20 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 3.7) залежності часу 

обробки запитів від кількості вузлів бази даних. 

 

Рис. 3.7. Залежність часу обробки запитів на вставку даних від кількості 

вузлів в яких розміщенні бази даних 
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Графік показує, що при збільшені кількості вузлів час обробки запитів 

починає після 4 реплікацій збільшуватися.  

При виконанні запитів на видалення будемо рахувати, що пакет - запит 

попадає до керуючого вузла проходячи один канал зв’язку та дальше 

проходить один канал зв’язку до бази даних. Будемо вважати, що при такій 

кількості запитів, канали зв’язку не навантажуються і відповідно немає 

затримки в передачі пакетів.  

Визначимо формулу по якій буде рахуватися час обробки запиту в 

залежності від кількості вузлів з базою даних. 
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      ,                (3.55) 

де  – кількість вузлів з базою даних,   – функція, яка повертає результат 

ділення коли немає залишку, а коли є залишок, то бере цілу частину і додає 1. 

В таблиці 3.4 приведемо розрахунок часу обробки двадцяти запитів в 

двадцяти вузлах розподіленої системи. 

Таблиця 3.4.  

Розрахунок часу обробки двадцяти запитів 

Час обробки 

запитів на 

оновлення 

Швидкість 

передачі в 

каналі та 

обробці в вузлі 

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

бази 

даних  

Швидкість 

обробки 

даних в 

вузлах  

Кількість 

запитів 

10,00 1 1 2 2 20 

8,83 1 1 3 2 20 

8,50 1 1 4 2 20 

8,50 1 1 5 2 20 

8,67 1 1 6 2 20 

8,93 1 1 7 2 20 

9,25 1 1 8 2 20 

9,61 1 1 9 2 20 

10,00 1 1 10 2 20 

10,41 1 1 11 2 20 

10,83 1 1 12 2 20 

11,27 1 1 13 2 20 

11,71 1 1 14 2 20 

12,17 1 1 15 2 20 
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Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 3.8) залежності часу 

обробки запитів від кількості вузлів бази даних. 

 

Рис. 3.8. Залежність часу обробки запитів на вставку даних від кількості 

вузлів в яких розміщенні бази даних 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів час обробки запитів 

починає після 4 реплікацій збільшуватися.  

 

3.3.2 Аналітична оцінка визначення середнього часу обробки запитів в 

залежності від кількості вузлів бази даних 

 

Будемо вважати, що час оновлення двох керуючих вузлів  

мс. та візьмемо коефіцієнти виконання обробки пакетів для різних видів 

запитів та оновлення програмного забезпечення рівними: 
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                                            (3.56) 
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Дані коефіцієнти отримані експериментальним шляхом для конкретної 

розподіленої бази даних по якій збиралася статистика обробки запитів і 

динаміка зміни вузлів системи протягом певного часу та етапи їх визначення 

будуть описані в останньому розділі дисертаційної роботи. 

Тоді згідно формули: 

 

       

 

*   * *

* *

select select insert insert update update

delete delete command command

T K k T K k T K k T K

k T K k T

   


.           (3.57) 

 

проведемо розрахунок середнього часу обробки в залежності від кількості 

вузлів бази даних та запишемо результати у таблицю 3.5. 

 

Таблиця 3.5.  

Розрахунок середнього часу обробки двадцяти запитів 

Середній 

час 

обробки 

Час 

обробки 

запитів на 

пошук 

Час 

обробки 

запитів на 

вставку 

Час 

обробки 

запитів на 

оновлення 

Час 

оробки 

запитів на 

видалення 

Кількість 

вузлів 

бази даних 

13,50 9,00 10,00 10,00 10,00 2 

11,97 7,33 8,83 8,83 8,83 3 

11,35 6,50 8,50 8,50 8,50 4 

11,10 6,00 8,50 8,50 8,50 5 

11,03 5,67 8,67 8,67 8,67 6 

11,07 5,43 8,93 8,93 8,93 7 

11,18 5,25 9,25 9,25 9,25 8 

11,32 5,11 9,61 9,61 9,61 9 

11,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10 

11,70 4,91 10,41 10,41 10,41 11 

11,92 4,83 10,83 10,83 10,83 12 

12,15 4,77 11,27 11,27 11,27 13 

12,39 4,71 11,71 11,71 11,71 14 

12,63 4,67 12,17 12,17 12,17 15 

 

Згідно таблиця можемо побудувати графік (рисунок 3.9) залежності часу 

обробки запитів від кількості вузлів бази даних. 
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Рис. 3.9. Залежність середнього часу обробки запитів від кількості вузлів 

в яких розміщенні бази даних 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів бази даних в яких 

обробляються запити середній час обробки запитів починає зростати після 6 

реплікацій бази даних.  

 

3.4. Метод визначення необхідної кількості вузлів баз даних в 

розподіленій системи обробки даних відносно середнього часу обробки 

запитів 

 

Для визначення потрібної кількості вузлів бази даних в розподіленій 

системі обробки даних визначимо кроки, які повинні виконати: 

Крок 1. Визначаються початкові параметри розподіленої системи 

обробки даних, а саме: 

 – кількість вузлів розподіленої системи обробки даних; 

 – кількість потенційних вузлів керування розподіленої системи 

обробки даних; 

 – кількість запитів, які виконуються в вузлах розподіленої бази даних; 
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 – швидкість передачі та обробки даних в вузлах (у тому числі і у 

керуючому); 

 – швидкість оновлення програмного забезпечення одного керуючого 

вузла; 

 – швидкість синхронізації вузлів гетерогенної розподіленої бази 

даних; 

 – швидкість обробки одного запиту одним вузлом гетерогенної бази 

даних. 

Крок 2. Проводяться визначення часу обробки запитів для різних видів 

запитів, що залежить від кількості реплікацій вузлів бази даних. Тобто: 

 – час обробки запитів на пошук даних в залежності від кількості 

вузлів баз даних; 

 – час обробки запитів на додавання даних в залежності від 

кількості вузлів баз даних; 

 – час обробки запитів на оновлення даних в залежності від 

кількості вузлів баз даних; 

 – час обробки запитів на видалення даних в залежності від 

кількості вузлів баз даних. 

Визначення часу  оновлення програмного забезпечення 

керуючих вузлів розподіленої системи обробки даних. 

Крок 3. Проводяться визначення експериментальним шляхом 

коефіцієнтів частоти використання різних видів запитів та оновлення 

програмного забезпечення керуючих вузлів в розподіленій системі обробки 

даних. Тобто: 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на пошук даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на вставку даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 
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 – коефіцієнт частоти використання запитів на оновлення даних 

при зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на видалення даних 

при зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт оновлення програмного забезпечення для 

керуючих вузлів. 

Крок 4. Проводяться визначення загального часу обробки запитів , 

що залежить від кількості реплікацій вузлів бази даних. 

Крок 5. Визначається кількість вузлів в яких потрібно розмістити вузли 

бази даних (в тому числі реплікації) при мінімальному загальному часу 

обробки пакетів в розподіленій системі обробки даних.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Розглянуто особливості обробки запитів в розподіленій системи з 

використанням гетерогенних баз даних при застосуванні мережоцентричного 

підходу. Визначено основні параметри механізмів обробки пакетів – запитів, 

якими обмінюються користувачі, вузли керування, проміжні вузли та вузли з 

базами даних. Показано, що для підтримки обробки запитів в розподіленій 

системі керування потрібно визначити кількість вузлів, в яких розміщаються 

бази даних та їх реплікації.  

Проведено дослідження часу обробки пакетів для різних видів запитів 

розподіленої системи обробки даних з використанням баз даних. Досліджено 

механізми визначення коефіцієнтів частоти обробки різних видів запитів та 

оновлення програмного забезпечення керуючих вузлів. Показано, що 

механізм розрахунку середнього часу обробки запитів в розподіленій системі 

з використанням баз даних забезпечує дослідження визначення оптимальної 

кількості вузлів в залежності від середнього часу обробки запитів. 
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Запропоновано механізм проведення аналітичної оцінки визначення 

часу обробки запитів в залежності від кількості вузлів баз даних в 

розподіленій системі. Показано, що, незважаючи на зменшення часу обробки 

запитів – пошуку при збільшені кількості вузлів баз даних, загальний час 

обробки запитів починає зростати після досягнення оптимальної кількості 

вузлів керування за рахунок інших видів запитів, що дозволить визначити 

кількість вузлів баз даних з реплікаціями в системі. 

Розроблено метод визначення необхідної кількості вузлів бази даних 

наукова новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на застосуванні 

механізму визначення вагових коефіцієнтів видів запитів, що дозволяє 

отримати потрібну кількість вузлів баз даних в розподіленій системі для 

забезпечення відповідних вимог до параметрів обробки запитів та 

підвищення швидкості їх обробки. Зазначений метод дозволяє якісно і 

кількісно визначати для заданого набору параметрів розподіленої системи 

обробки даних кількість вузлів баз даних, які забезпечать найшвидшу 

обробку запитів. 
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РОЗДІЛ 4  

УЗАГАЛЬНЕНА МЕТОДИКА СИНТЕЗУ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ 

ОБРОБКИ ДАНИХ 

 

4.1. Двухконтурна система організації розподіленої мережі 

 

Для організації обробки запитів в розподіленій системі обробки даних з 

мережецентричним керуванням використовується плаваючий центр. Коли 

вузлів, якими потрібно керувати, мало, то потенційних вузлів керування 

потрібно кілька штук, а коли кількість вузлів зростає до тисяч, а то і десятків 

тисяч, відповідно потрібно збільшувати кількість вузлів керування. Далі 

виникає проблема з оновленням програмного забезпечення в вузлах 

керування, адже вони можуть бути розміщені в вузлах, які віддалені один від 

одного. Також, в зв’язку з віддаленістю вузлів керування від вузлів, якими 

потрібно керувати, збільшуватиметься час затримки обробки пакетів з 

даними. 

Для того, щоб забезпечити постійне керування та оновлення 

програмного забезпечення в керуючих вузлах потрібно розробити структуру 

мережі, таким чином, щоб група керуючих вузлів забезпечувала 

функціонування своєї підмережі та, в разі необхідності, змогла передати 

обробку іншій групі керуючих вузлів, які здійснюють керування своєю 

частиною мережі в розподіленій системі обробки даних з гетерогенними 

розподіленими базами даних. Дана структура буде складатися з двох 

контурів, які будуть забезпечувати виконання своїх завдань в розподіленій 

системі обробки даних, а саме: 

1. Контур керуючих вузлів. 
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2. Контур даних. 

Вузли в контурі керуючих вузлів повинен забезпечувати виконання 

наступних функцій: 

1. Приймати та обробляти пакети з запитами від користувачів. 

2. Відправляти пакети до відповідних вузлів розподіленої гетерогенної 

бази даних. 

3. Приймати та обробляти відповіді від відповідних вузлів розподіленої 

гетерогенної бази даних. 

4. Пересилати пакети іншим вузлам керування у разі відсутності даних 

в підмережі, якою керує даний вузол. 

5. Приймати пакети від інших вузлів керування та обробляти їх. 

6. Відправляти пакети з відповіддю користувачам. 

Вузли в контурі даних повинні забезпечувати виконання наступних 

функцій: 

1. Виконувати маршрутизацію пакетів з запитами до відповідних вузлів 

розподілених бази даних. 

2. Приймати пакет та обробляти його в вузлі бази даних. 

3. Надсилати відповідь з вузла бази даних в вузол керування.  

Виконання всіх вище перерахованих функцій забезпечить роботу 

двоконтурної мережі з розподіленою системою обробки даних.  

Опишемо роботу даної двоконтурної системи. Як показано на рисунку 

4.1, для І підмережі в даний момент часу вузол №1 здійснює керування, а 

вузол №4 знаходиться в режимі очікування і готовий в любий момент при 

виході з ладу вузла №1 перейти в робочий режим та здійснювати керування І 

підмережою. Ці два вузла знаходяться в першому контурі, тобто контурі 

керування. Також в І підмережі знаходяться вузли контуру даних, тобто 

проміжні вузли та вузли, в яких розміщені бази даних. Проміжними вузлами, 

які виконують функцію маршрутизації є вузли №10 та №11, а база даних 

розміщена в вузлах №12 та №16, причому вузол №12 є реплікацією вузла 

№16. Також на рисунку 4.1 показано приклади зв’язків між вузлами І 
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підмережі, як всередині контуру керуючих вузлів так і з вузлами контуру 

даних. 

Для ІІ підмережі в даний момент часу вузол №2 здійснює керування, а 

вузли №5 та №6 знаходяться в режимі очікування і готові в любий момент 

(один з них) при виході з ладу вузла №2 перейти в робочий режим та 

здійснювати керування ІІ підмережою. Ці три вузла знаходяться в першому 

контурі, тобто контурі керування. Також в ІІ підмережі знаходяться вузли 

контуру даних, тобто проміжні вузли та вузли, в яких розміщені бази даних. 

Проміжним вузлом, який виконує функцію маршрутизації є вузли №8, а база 

даних розміщена в вузлах №17 та №18, причому вузол №18 є реплікацією 

вузла №17. Також на рисунку 4.1 показано приклади зв’язків між вузлами ІІ 

підмережі, як всередині контуру керуючих вузлів так і з вузлами контуру 

даних. 

 

 

Рис. 4.1. Двоконтурна система обробки запитів в розподіленій системі 

обробки даних 
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Вузли І підмережі можуть бути також зв’язані зв’язками з вузлами ІІ 

підмережі. Як видно з рисунка 4.1 вузли №1 та №4 зв’язані з вузлом №5, а 

вузли бази даних №16 та №12 зв’язані відповідно з вузлами №17 та №18. 

Дані зв’язки можуть виникати в зв’язку з топологією мережі та бути 

обмежені на програмному та апаратному рівні. 

Для ІІІ підмережі в даний момент часу вузол №3 здійснює керування, а 

вузол №7 знаходиться в режимі очікування і готовий в любий момент при 

виході з ладу вузла №3 перейти в робочий режим та здійснювати керування 

ІІІ підмережою. Ці два вузла знаходяться в контурі керування. Також в ІІІ 

підмережі знаходяться вузли контуру даних, тобто проміжні вузли та вузли, в 

яких розміщені бази даних. Проміжним вузлом, який виконує функцію 

маршрутизації є вузли №9, а база даних розміщена в вузлах №13та №15, 

причому вузол №13 є реплікацією вузла №18. Також на рисунку 4.1 показано 

приклади зв’язків між вузлами ІІІ підмережі, як всередині контуру керуючих 

вузлів так і з вузлами контуру даних. Вузли ІІ підмережі можуть бути також 

зв’язані зв’язками з вузлами ІІІ підмережі. Як видно з рисунка 4.1 вузли №2 

та №6 зв’язані з вузлами №7 та №3, а вузол бази даних №18 зв’язаний з 

проміжним вузлом №9.  

Дана структура побудови мережі розподіленої обробки даних 

дозволить забезпечити керування всією мережею, через керування 

підмережами та обміну даними між ними. Для забезпечення ефективного 

керування, потрібно визначити кількість вузлів, в яких встановлене керуюче 

програмне забезпечення, тобто вирішити оптимізаційну задачу: знаходження 

оптимальної кількості керуючих вузлів в залежності від часу обробки пакетів 

з даними. 

Для цього потрібно окремо визначити залежності часу який потрібно 

пройти від одного вузла управління підмережі до іншого вузлі іншої 

підмережі до кількості керуючих вузлів в контурі керуючих вузлів та часу за 

який пакет доставлятиметься до вузлів бази даних в залежності від кількості 

вузлів в підмережі. 
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Для визначення першої залежності потрібно вибрати алгоритм, який 

дозволить знайти найкоротший шлях від одного вузла до другого з 

врахуванням ваги ребра (швидкості передачі даних по каналу) та швидкості 

обробки даних в вузлах. Для цього застосуємо алгоритм Дейкстри, який 

дозволяє знайти найкоротший шлях від однієї вершини неорієнтованого 

графа до всіх інших вершин графа з врахуванням ваги ребр. В зв’язку з тим, 

що на час доставки пакету впливає не тільки час передачі по каналах, але і 

час обробки в вузлах, то будемо вважати, що часом обробки в вузлах можна 

знехтувати. На рисунку 4.2 приведено приклад комп’ютерної мережі, як 

неорієнтованого графа з відповідними швидкостями передачі по каналах 

зв’язку. 

 

Рис. 4.2. Приклад неорієнтованого графа з відповідними швидкостями 

передачі по каналах зв’язку між вузлами 

 

В зв’язку з тим, що алгоритм Дейкстри шукає найкоротший шлях з 

мінімальною кількістю ваг ребр, а нам потрібно знайти шлях по якому пакети 

передаються найшвидше з одного вузла в інший, то тоді потрібно 

модифікувати даний алгоритм і рахувати не найкоротший шлях по 

мінімальній вазі ребр, а найдовший шлях по максимальній вазі (знаходження 

мінімального часу пересилання, в залежності від швидкості передачі даних) 
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ребер. Визначимо кроки модифікованого алгоритму Дейкстри в залежності 

від максимальної ваги ребер (швидкості передачі даних в комп’ютерній 

мережі), для цього позначимо вузол комп’ютерної мережі від якого 

проводиться пошук через , а множину вузлів через , вагу ребр (швидкість 

передачі в каналах зв’язку) позначимо через , де  та  номер вузла, а 

сумарний час пересилання через  від вершини  до  вершини (значення  

завжди рівне нулю при початковому застосуванні алгоритму), та розмір 

пакету передачі , потенційний час пересилання пакету , вектор 

 показує множину вузлів (шлях) через які проходить 

пакет з мінімальним часом з початкового вузла в , тоді алгоритм буде 

визначений наступними кроками: 

1. В множині вузлів , відстані до вузлів, яких відомі встановлюється 

сумарний час  передачі пакету розміром . 

2. Якщо множини вузлів  та  співпадають, то робота алгоритму 

завершується. 

3. Потенційному часу  пересилання пакету до вершин, які входять в 

множину  присвоюємо нескінченність. 

4. Проходимо всі ребра  , де  та . При  

відбувається запис . 

5. Проходимо по множині  та шукаємо вузол у якому час є . 

6. Перевіряємо , якщо рівне нескінченності, то алгоритм 

завершається. В іншому випадку , в множину вузлів  додаємо  вузол, 

тобто  та записуємо номер вузла в вектор  та переходимо до пункту 

2 алгоритму. 

Даний модифікований алгоритм Дейкстри дозволяє встановити час 

доставки пакету до будь якого вузла першого контуру для обробки його та 

пересилання до вузлів з базами даних. В цьому випадку виникає залежність, 
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чим більше вузлів керування в першому контурі, тим більший час доставки 

пакету до керуючого вузла, який відповідає за певну підмережу, де 

знаходяться вузли з базами даних до яких звертається користувач. Також чим 

більше ми розбиваємо мережу на підмережі, у якій є свій керуючий вузол, то 

швидше пакет з запитом пройде шлях до вузлів з базами даних, тобто шлях 

від першого контуру (контуру керуючих вузлів) до другого контуру (контуру 

даних). За допомогою цих двох залежностей потрібно розробити метод 

визначення оптимальної кількості вузлів керування в залежності від часу 

обробки та загальної кількості вузлів розподіленої системи обробки даних з 

використанням гетерогенних розподілених баз даних. 

Визначимо першу залежність, тобто час доставки пакету до 

відповідного вузла керування першого контуру розподіленої системи 

обробки даних. Він буде залежати від двох факторів: часу  доставки 

повідомлення до відповідного вузла керуючого контуру та часу  обробки 

вузлом керування пакету з запитом. Перший час визначається за допомогою 

модифікованого алгоритму Дейкстри та буде рівний наступному: 

 

 1 1

,
,

m

pd

i i i

S
T

v a a 

                                              (4.1) 

 

де  – розмір пакету, 

 – швидкість передачі пакетів по каналу зв’язку між вузлами  та  

розподіленої системи, 

 – множина номерів вузлів розподіленої системи через які 

проходить пакет, 

 – кількість вузлів через який проходить пакет з мінімальним часом 

обробки даних. 
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Другий час  визначається виключно продуктивністю вузла, тож 

будемо вважати його константою. Звідси час проходження пакету від 

початкового вузла до відповідного вузла керування буде рівний: 

 

.com pd ppT T T                                             (4.2) 

 

 Або якщо вставити : 

 

 
 1 1

. 
,

m

com pp

i i i

S
T m T

v a a 

                                    (4.3) 

 

З формули видно, що чим більше вузлів буде проходити пакет до 

відповідного вузла керування, тим більший буде час доставки та обробки 

пакету до вузла керування.  

Будемо рахувати, що кількість каналів, які потрібно пройти до заданого 

вузла керування рівна половині повного графу: 
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                                           (4.4) 

 

Тоді відповідно підставивши формулу в , отримаємо залежність 

від кількості вузлів керування: 
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                                    (4.5) 

 

Визначимо другу залежність, тобто час доставки пакета від першого 

контуру (контур вузла керування) до вузла бази даних. Для цього візьмемо 

модифіковану формулу з розділу 3: 
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де  – розмір пакету, 

 – швидкість передачі  каналу зв’язку в контурі даних розподіленої 

системи, 

 – швидкість обробки пакету в вузлі гетерогенної бази даних розподіленої 

системи, 

 – кількість вузлів від вузла керування до вузла з базою даних в 

розподіленій системі обробки даних. 

Кількість вузлів  залежить від кількості вузлів управління , та 

загальної кількості вузлів , а саме: 
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                                              (4.7) 

 

Дана формула дозволяє визначити середню кількість вузлів, які 

потрібно пройти від вузла керування до вузла з базою даних, тому вставимо 

її в визначення , а саме: 

 

 
1

   .

N M

M

proc

i i q

S S
T M

V V





                                       (4.8) 

 

А для загальної залежності візьмемо суму часів обробки в залежності 

від кількості вузлів керування: 

 

     .all com procT M T M T M                                     (4.9) 
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Дана формула дозволить розв’язати оптимізаційну задачу по 

визначенні оптимальної кількості вузлів керування в залежності від часу 

обробки пакетів та загальної кількості вузлів. 

 

4.2. Аналітична оцінка визначення часу обробки запитів в залежності від 

кількості вузлів керування 

 

Для підтвердження методу визначення оптимальної кількості вузлів 

керування при не змінній кількості вузлів розподіленої системи проведемо 

аналітичну оцінку часу обробки запитів до баз даних з обробкою їх в вузлах 

керування. Приймемо, що початкові параметри для проведення аналітичної 

оцінки будуть: 

1. Кількість вузлів розподіленої системи обробки даних для якої буде 

проводитися аналітика – . 

2. Швидкість передачі даних в вузлах системи  кб/мс. 

3. Кількість вузлів розподіленої системи обробки даних в яких 

розміщені бази даних . 

4. Швидкість обробки одного запиту =2 кб/мс. 

5. Розмір пакету з запитом, який передається по мережі буде рівний 

кб. 

6. Час обробки пакету в вузлі керування буде рівний =5 мс. 

Проведемо оцінку залежності часу обробки запитів в гетерогенній 

системі від кількості вузлів керування. При виконанні запитів будемо 

рахувати, що пакет - запит попадає до керуючого вузла проходячи один 

канал зв’язку, якщо керуючий вузол не відповідає за підмережу в якій 

знаходиться вузол бази даних, то пакет дальше проходить до наступного 

вузла керування. Будемо вважати, що канали зв’язку не навантажуються і 

відповідно немає затримки в передачі пакетів.  
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Візьмемо формулу по якій буде рахуватися час обробки запиту в 

залежності від кількості вузлів керування, а саме: 
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                              (4.10) 

 

В таблиці 4.1 приведемо розрахунок часу обробки пакетів в залежності 

від кількості вузлів. 

Таблиця 4.1 

Розрахунок часу доставки пакету до вузла керування в контурі 

керування 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в 

вузлі 

керування 

Швидкість 

передачі в 

каналі  

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

керування 

Час обробки 

пакету в 

вузлі 

керування 

5,5 1 1 2 5 

6,5 1 1 3 5 

8 1 1 4 5 

10 1 1 5 5 

12,5 1 1 6 5 

15,5 1 1 7 5 

19 1 1 8 5 

23 1 1 9 5 

27,5 1 1 10 5 

32,5 1 1 11 5 

38 1 1 12 5 

44 1 1 13 5 

50,5 1 1 14 5 

57,5 1 1 15 5 

 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.3) залежності 

загального часу обробки пакету від кількості вузлів керування. 
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Рис. 4.3. Залежність часу доставки пакету до вузла керування від 

кількості вузлів керування 

 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів час обробки запитів 

збільшується в зв’язку з збільшенням шляху проходження пакету.  

Для визначення часу доставки та обробки пакету в вузлі бази даних 

будемо застосовувати формулу: 
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В таблиці 4.2 приведемо розрахунок часу обробки пакету з запитом в 

вузлі бази даних в залежності від кількості вузлів керування розподіленої 

системи обробки даних.  

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.4) залежності часу 

обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в залежності від кількості вузлів 

керування розподіленої системи обробки даних. 
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Таблиця 4.2 

Розрахунок часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в 

базах даних 

Швидкість 

передачі в 

каналі та 

обробці в вузлі 

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

керування 

Загальна 

кількість 

вузлів 

Швидкість 

обробки 

даних в 

вузлах 

9,5 1 1 2 20 2 

6,16 1 1 3 20 2 

4,5 1 1 4 20 2 

3,5 1 1 5 20 2 

2,83 1 1 6 20 2 

2,35 1 1 7 20 2 

2 1 1 8 20 2 

1,72 1 1 9 20 2 

1,5 1 1 10 20 2 

1,31 1 1 11 20 2 

1,16 1 1 12 20 2 

1,038 1 1 13 20 2 

0,92 1 1 14 20 2 

0,83 1 1 15 20 2 

 

Рис. 4.4. Залежність часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування 
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Графік показує, що при збільшені кількості вузлів керування час 

обробки запитів зменшується.  

Для формування загального часу обробки запитів в залежності від 

кількості вузлів керування потрібно знайти суму  для 

різної кількості вузлів керування та визначити загальний час  обробки 

запитів.  В таблиці 4.3 приведемо розрахунок загального часу обробки 

пакетів в залежності від кількості вузлів керування розподіленої системи 

обробки даних. 

Таблиця 4.3  

Розрахунок загального часу обробки пакетів в залежності від кількості 

вузлів керування 

Загальний час 

обробки пакету 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в вузлі 

керування 

Час доставки та 

обробки пакетів 

в базах даних 

Кількість 

вузлів 

керування 

15 5,5 9,5 2 

12,66 6,5 6,16 3 

12,5 8 4,5 4 

13,5 10 3,5 5 

15,33 12,5 2,83 6 

17,85 15,5 2,35 7 

21 19 2 8 

24,72 23 1,72 9 

29 27,5 1,5 10 

33,81 32,5 1,31 11 

39,16 38 1,16 12 

45,03 44 1,038 13 

51,42 50,5 0,92 14 

58,33 57,5 0,83 15 
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Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.5) залежності 

загального часу обробки пакету від кількості вузлів керування розподіленої 

системи обробки даних. 

 

Рис. 4.5. Залежність загального часу обробки пакету від кількості вузлів 

керування 

 

Як видно з графіку, оптимальна кількість вузлів керування для заданих 

параметрів розподіленої системи буде дорівнювати 4 вузла. 

Проведемо аналогічні аналітичні оцінки для різної кількості вузлів 

розподіленої системи обробки даних, а саме для: 50, 100, 500 та 1000 вузлів. 

Візьмемо розподілену систему з 50 вузлами та визначимо оптимальну 

кількість вузлів керування для неї. 

В таблиці 4.4 приведемо розрахунок часу обробки пакетів в залежності 

від кількості вузлів. 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.6) залежності 

загального часу обробки пакету від кількості вузлів керування. 
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Таблиця 4.4 

Розрахунок часу доставки пакету до вузла керування в контурі 

керування 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в 

вузлі 

керування 

Швидкість 

передачі в 

каналі  

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

керування 

Час обробки 

пакету в 

вузлі 

керування 

5,5 1 1 2 5 

6,5 1 1 3 5 

8 1 1 4 5 

10 1 1 5 5 

12,5 1 1 6 5 

15,5 1 1 7 5 

19 1 1 8 5 

23 1 1 9 5 

27,5 1 1 10 5 

32,5 1 1 11 5 

38 1 1 12 5 

44 1 1 13 5 

50,5 1 1 14 5 

57,5 1 1 15 5 

 

Рис. 4.6. Залежність часу доставки пакету до вузла керування від 

кількості вузлів керування 
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Графік показує, що при збільшені кількості вузлів час обробки запитів 

збільшується в зв’язку з збільшенням шляху проходження пакету.  

В таблиці 4.5 приведемо розрахунок часу обробки пакету з запитом в 

вузлі бази даних в залежності від кількості вузлів керування розподіленої 

системи обробки даних. 

Таблиця 4.5 

Розрахунок часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в 

базах даних 

Швидкість 

передачі в 

каналі та 

обробці в вузлі 

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

керування 

Загальна 

кількість 

вузлів 

Швидкість 

обробки 

даних в 

вузлах 

24,5 1 1 2 50 2 

16,16666667 1 1 3 50 2 

12 1 1 4 50 2 

9,5 1 1 5 50 2 

7,833333333 1 1 6 50 2 

6,642857143 1 1 7 50 2 

5,75 1 1 8 50 2 

5,055555556 1 1 9 50 2 

4,5 1 1 10 50 2 

4,045454545 1 1 11 50 2 

3,666666667 1 1 12 50 2 

3,346153846 1 1 13 50 2 

3,071428571 1 1 14 50 2 

2,833333333 1 1 15 50 2 

 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.7) залежності часу 

обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в залежності від кількості вузлів 

керування розподіленої системи обробки даних. 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів керування час 

обробки запитів зменшується.  
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Рис. 4.7. Залежність часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування 

Таблиця 4.6  

Розрахунок загального часу обробки пакетів в залежності від кількості 

вузлів керування 

Загальний час 

обробки пакету 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в вузлі 

керування 

Час доставки та 

обробки пакетів 

в базах даних 

Кількість 

вузлів 

керування 

30 5,5 24,5 2 

22,66666667 6,5 16,16666667 3 

20 8 12 4 

19,5 10 9,5 5 

20,33333333 12,5 7,833333333 6 

22,14285714 15,5 6,642857143 7 

24,75 19 5,75 8 

28,05555556 23 5,055555556 9 

32 27,5 4,5 10 

36,54545455 32,5 4,045454545 11 

41,66666667 38 3,666666667 12 

47,34615385 44 3,346153846 13 

53,57142857 50,5 3,071428571 14 

60,33333333 57,5 2,833333333 15 
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Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.8) залежності 

загального часу обробки пакету від кількості вузлів керування розподіленої 

системи обробки даних. 

 

 

Рис. 4.8. Залежність загального часу обробки пакету від кількості вузлів 

керування 

 

Як видно з графіку, оптимальна кількість вузлів керування для заданих 

параметрів розподіленої системи буде дорівнювати 5 вузлів. 

Візьмемо розподілену систему з 100 вузлами та визначимо оптимальну 

кількість вузлів керування для неї. 

В таблиці 4.7 приведемо розрахунок часу обробки пакетів в залежності 

від кількості вузлів. 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.9) залежності 

загального часу обробки пакету від кількості вузлів керування. 
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Таблиця 4.7 

Розрахунок часу доставки пакету до вузла керування в контурі 

керування 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в 

вузлі 

керування 

Швидкість 

передачі в 

каналі  

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

керування 

Час обробки 

пакету в 

вузлі 

керування 

5,5 1 1 2 5 

6,5 1 1 3 5 

8 1 1 4 5 

10 1 1 5 5 

12,5 1 1 6 5 

15,5 1 1 7 5 

19 1 1 8 5 

23 1 1 9 5 

27,5 1 1 10 5 

32,5 1 1 11 5 

38 1 1 12 5 

44 1 1 13 5 

50,5 1 1 14 5 

57,5 1 1 15 5 

 

Рис. 4.9. Залежність часу доставки пакету до вузла керування від 

кількості вузлів керування 
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Графік показує, що при збільшені кількості вузлів час обробки запитів 

збільшується в зв’язку з збільшенням шляху проходження пакету.  

В таблиці 4.8 приведемо розрахунок часу обробки пакету з запитом в 

вузлі бази даних в залежності від кількості вузлів керування розподіленої 

системи обробки даних. 

Таблиця 4.8 

Розрахунок часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в 

базах даних 

Швидкість 

передачі в 

каналі та 

обробці в вузлі 

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

керування 

Загальна 

кількість 

вузлів 

Швидкість 

обробки 

даних в 

вузлах 

49,5 1 1 2 100 2 

32,83333333 1 1 3 100 2 

24,5 1 1 4 100 2 

19,5 1 1 5 100 2 

16,16666667 1 1 6 100 2 

13,78571429 1 1 7 100 2 

12 1 1 8 100 2 

10,61111111 1 1 9 100 2 

9,5 1 1 10 100 2 

8,590909091 1 1 11 100 2 

7,833333333 1 1 12 100 2 

7,192307692 1 1 13 100 2 

6,642857143 1 1 14 100 2 

6,166666667 1 1 15 100 2 

 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.10) залежності 

часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в залежності від кількості 

вузлів керування розподіленої системи обробки даних. 
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Рис. 4.10. Залежність часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів керування час 

обробки запитів зменшується.  

Таблиця 4.9  

Розрахунок загального часу обробки пакетів в залежності від кількості 

вузлів керування 

Загальний час 

обробки пакету 

Час доставки та 

обробки пакетів в 

вузлі керування 

Час доставки та 

обробки пакетів 

в базах даних 

Кількість 

вузлів 

керування 

55 5,5 49,5 2 

39,33333333 6,5 32,83333333 3 

32,5 8 24,5 4 

29,5 10 19,5 5 

28,66666667 12,5 16,16666667 6 

29,28571429 15,5 13,78571429 7 

31 19 12 8 

33,61111111 23 10,61111111 9 

37 27,5 9,5 10 

41,09090909 32,5 8,590909091 11 

45,83333333 38 7,833333333 12 

51,19230769 44 7,192307692 13 

57,14285714 50,5 6,642857143 14 

63,66666667 57,5 6,166666667 15 
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Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.11) залежності 

загального часу обробки пакету від кількості вузлів керування розподіленої 

системи обробки даних. 

 

 

Рис. 4.11. Залежність загального часу обробки пакету від кількості вузлів 

керування 

 

Як видно з графіку, оптимальна кількість вузлів для заданих параметрів 

розподіленої системи буде дорівнювати 6 вузлів. 

Візьмемо розподілену систему з 500 вузлами та визначимо оптимальну 

кількість вузлів керування для неї. 

В таблиці 4.10 приведемо розрахунок часу обробки пакетів в залежності 

від кількості вузлів. 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.12) залежності 

загального часу обробки пакету від кількості вузлів керування. 
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Таблиця 4.10 

Розрахунок часу доставки пакету до вузла керування в контурі 

керування 

Час доставки та 

обробки 

пакетів в вузлі 

керування 

Швидкість 

передачі в 

каналі  

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

керування 

Час обробки 

пакету в 

вузлі 

керування 

5,5 1 1 2 5 

6,5 1 1 3 5 

8 1 1 4 5 

10 1 1 5 5 

12,5 1 1 6 5 

15,5 1 1 7 5 

19 1 1 8 5 

23 1 1 9 5 

27,5 1 1 10 5 

32,5 1 1 11 5 

38 1 1 12 5 

44 1 1 13 5 

50,5 1 1 14 5 

57,5 1 1 15 5 

 

Рис. 4.12. Залежність часу доставки пакету до вузла керування від 

кількості вузлів керування 



194 

 

 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів час обробки запитів 

збільшується в зв’язку з збільшенням шляху проходження пакету.  

В таблиці 4.11 приведемо розрахунок часу обробки пакету з запитом в 

вузлі бази даних в залежності від кількості вузлів керування розподіленої 

системи обробки даних. 

Таблиця 4.11 

Розрахунок часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування 

Час доставки 

та обробки 

пакетів в 

базах даних 

Швидкість 

передачі в 

каналі та 

обробці в вузлі 

Розмір 

пакету 

Кількість 

вузлів 

керування 

Загальна 

кількість 

вузлів 

Швидкість 

обробки 

даних в 

вузлах 

249,5 1 1 2 500 2 

166,1666667 1 1 3 500 2 

124,5 1 1 4 500 2 

99,5 1 1 5 500 2 

82,83333333 1 1 6 500 2 

70,92857143 1 1 7 500 2 

62 1 1 8 500 2 

55,05555556 1 1 9 500 2 

49,5 1 1 10 500 2 

44,95454545 1 1 11 500 2 

41,16666667 1 1 12 500 2 

37,96153846 1 1 13 500 2 

35,21428571 1 1 14 500 2 

32,83333333 1 1 15 500 2 

 

Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.13) залежності 

часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в залежності від кількості 

вузлів керування розподіленої системи обробки даних. 

Графік показує, що при збільшені кількості вузлів керування час 

обробки запитів зменшується.  
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Рис. 4.13. Залежність часу обробки пакету з запитом в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування 

Таблиця 4.12  

Розрахунок загального часу обробки пакетів в залежності від кількості 

вузлів керування 

Загальний час 

обробки пакету 

Час доставки та 

обробки пакетів в 

вузлі керування 

Час доставки та 

обробки пакетів 

в базах даних 

Кількість 

вузлів 

керування 

255 5,5 249,5 2 

172,6666667 6,5 166,1666667 3 

132,5 8 124,5 4 

109,5 10 99,5 5 

95,33333333 12,5 82,83333333 6 

86,42857143 15,5 70,92857143 7 

81 19 62 8 

78,05555556 23 55,05555556 9 

77 27,5 49,5 10 

77,45454545 32,5 44,95454545 11 

79,16666667 38 41,16666667 12 

81,96153846 44 37,96153846 13 

85,71428571 50,5 35,21428571 14 

90,33333333 57,5 32,83333333 15 
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Згідно таблиці можемо побудувати графік (рисунок 4.14) залежності 

загального часу обробки пакету від кількості вузлів керування розподіленої 

системи обробки даних. 

 

Рис. 4.14. Залежність загального часу обробки пакету від кількості вузлів 

керування 

 

Як видно з графіку, оптимальна кількість вузлів для заданих параметрів 

розподіленої системи буде дорівнювати 10 вузлів. 

 

4.3. Метод визначення кількості вузлів керування в розподіленій системі 

обробки даних 

 

Визначимо кроки методу визначення кількості вузлів керування і 

розподіленій системі обробки даних: 

Крок 1. Визначаються початкові параметри розподіленої системи 

обробки даних, а саме: 

 – кількість вузлів розподіленої системи обробки даних; 
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 – швидкість передачі пакетів по каналу зв’язку між вузлами  та  

в контурі керування; 

 – множина номерів вузлів через, який проходить пакет; 

 – кількість вузлів через який проходить пакет з мінімальним часом; 

 – швидкість передачі  каналу зв’язку в контурі даних; 

 – швидкість обробки пакету в вузлі бази даних; 

 – кількість вузлів від вузла керування до вузла з базою даних; 

 – розмір пакету; 

 – час обробки вузлом керування пакету з запитом. 

Крок 2. Проводяться визначення часу обробки запитів для різних 

контурів розподіленої системи обробки даних, що залежить від кількості 

вузлів в системі. Тобто: 

 – час доставки пакету до відповідного вузла керування в 

керуючому контурів, який відповідає за відповідний вузол бази даних; 

 – час доставки пакета від першого контуру (контур вузла 

керування) до вузла бази даних; 

Крок 3. Проводяться визначення загального часу доставки пакету 

, що залежить від кількості вузлів керування в контурі керування. 

Крок 4. Визначається кількість вузлів керування в контурі керування 

при мінімальному загальному часу доставки пакету в двухконтурній 

розподіленій системі обробки даних.  

 

4.4. Модель аналізу та прогнозування показників розподіленої системи 

обробки даних  

 

Параметри розподілених систем обробки даних визначаються відносно 

особливостей топології комп’ютерної мережі, а саме: розміщення вузлів, 

відстані між вузлами, типи каналів зв’язку і т.д. Люба розподілена система 
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обробки даних може бути зображена як комбінація певної кількості вузлів чи 

локальних кластерів, які постійно обмінюються пакетами через канали 

зв’язку. Інформаційні та комунікаційні параметри набору вузлів можуть 

відрізнятися від параметрів одного вузла розподіленої системи обробки 

даних. Наприклад, для комп’ютерної мережі, яка містить сотні вузлів, 

принципи визначення параметрів швидкості передачі, надійності 

відрізняються в порівнянні з одним вузлом. 

Серед параметрів розподіленої системи обробки даних та комп’ютерних 

мереж однією з основних є топологічна розмірність .  Від цього параметру 

залежить майже всі параметри розподілених систем обробки даних. При 

визначенні  можна проводити аналіз параметрів розподілених систем 

обробки даних  на основі узагальненої функціональної залежності . 

Розподілені системи обробки даних, які мають динамічну структуру, 

можуть бути описані через відповідні залежності, які визначаються 

зовнішніми факторами та особливостями методів їх розширення. Визначення 

топологічної розмірності даних системи проводиться за рахунок механізму з 

використанням властивості самоподібності, яка є також і властивістю для 

фракталів. Якщо розглядати топологію розподіленої системи обробки даних, 

як глобальну структуру, то її невеликий кусок має такі ж властивості, як і вся 

система. Будемо розглядати множину вузлів розподіленої системи обробки 

даних, як множину точок розміщених у просторі, а її розмірність розглянемо, 

як фрактальну розмірність. 

В розподілених системах обробки даних можна визначити фрактоїди: 

вузли чи локальні кластери вузлів. Потрібно розрахувати для них базовий 

показник часу обробки запитів в розподіленій системі обробки даних. Час 

обробки запитів оцінюється для повної топології розподіленої системи 

обробки даних з використанням фрактального підходу. Проводиться оцінка 

фрактальної розмірності мережі, а потім здійснюється перехід від показників 

фрактоїда (локальної підмережі) до показників функціонування всієї 

розподіленої системи обробки даних. 
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Для опису фрактально-регресивної моделі [2] потрібно ввести наступні 

змінні: 

 – час обробки запитів в розподіленій системі обробки даних; 

 – топологічна розмірність кластеру; 

 – кількість вузлів в кластері; 

 – кількість вузлів в фракталі; 

 – функція розподілу значень показника ; 

 – міра (питоме значення) показників функціонування на вузлі 

чи кластері, а саме час обробки запитів в розподіленій системі обробки даних 

з використанням гетерогенних баз даних; 

 – загальна кількість вузлів в розподіленій системі обробки даних; 

 – фрактальна розмірність кластеру. 

Міра (питоме значення)  показників функціонування на вузлі 

чи кластері визначається як []: 

 

   
.,   * Td D

d T cM d D N                                      (4.12) 

 

При цьому функція розподілення  значення показника 

функціонування  рівна: 
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Загальна кількість вузлів в розподіленій системі обробки даних з 

врахуванням властивостей фрактальності буде розраховуватися, як: 

 

  .  ND

cS N N                                          (4.14) 
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При цьому фрактальна розмірність кластеру визначається як: 
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                                      (4.15) 

 

де q – порядок моменту параметра . 

Звідси, з врахуванням властивостей розподіленої системи обробки 

даних, значення показника функціонування для повної розподіленої 

комп’ютерної системи розраховується як: 
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В результаті підстановки загальний вид значення  – час обробки 

запитів в розподіленій системі, як показника функціонування розподіленої 

системи обробки даних з врахуванням властивостей фрактальності 

визначається наступним чином: 
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Таким чином, після визначення питомого значення показника 

функціонування  для відповідного вузла чи кластеру, наприклад з 

використанням фрактально-регресійної моделі, і з врахуванням властивостей 

фрактальності розподіленої системи обробки даних отримуємо прогнозоване 

значення показника функціонування  для повної розподіленої системи 

обробки даних: 
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Основною перевагою даної моделі являється те, що вона позволяє 

адекватно оцінити показник функціонування розподіленої системи обробки 

даних, а саме – час обробки запитів: 
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Дана удосконалено модель для аналізу та прогнозування 

функціональних параметрів розподілених систем обробки даних, яка 

відрізняється від існуючих тим, що вона ґрунтується на застосуванні 

механізму на основі фрактального підходу, що дозволяє розрахувати для 

фрактоїда (фрагмента розподіленої системи з динамічною структурою в якій 

реалізовано гетерогенні розподілені бази даних) базовий показник 

функціонування – час обробки запитів та виконати перехід від показника 

фрактоїда до показника всієї розподіленої комп’ютерної системи та 

сформувати середовище розподіленої системи обробки даних з заданими 

параметрами обробки запитів. Головною перевагою даної моделі є те, що 

вона дозволяє коректно оцінити показники функціонування розподіленої 

комп’ютерної системи. 

 

4.5. Розробка узагальненої методики синтезу розподіленої системи 

обробки даних 

 

Нехай дано комп’ютерну мережу, яка складається з N вузлів та великої 

кількості даних, які зберігаються в частині цих вузлів. Кожний вузол 

здійснює обробку пакетів по своєму. В вузлах, які відповідають за 
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розміщення бази даних здійснюється обробка запитів та підготовка 

відповідей. В вузлах, в яких розміщене керуюче програмне забезпечення 

здійснюється обробка команд керування та визначення маршрутів 

проходження пакетів. Проміжні вузли виконують функцію маршрутизації 

пакетів від вузлів з керуючим програмним забезпеченням та до вузлів з 

базами даних і навпаки. Типові сценарії використання розподілених систем 

обробки даних з динамічною структурою на основі мережецентричного 

керування накладають певні обмеження на структуру та функціонування 

вузлів та каналів між ними.  

Слід зауважити, що специфіка розподілених систем обробки даних 

передбачає можливість передачі даних від вузла керування до вузла бази 

даних через один або більше проміжних вузлів. При цьому надійність у 

передачі даних по каналах звязку досягається не за рахунок вибору надійних 

каналів зв’язку, а за рахунок підтвердження приймання кожного переданого 

пакету. Розглянемо узагальнену методику синтезу розподіленої системи 

обробки даних, що ґрунтується на моделях оцінювання параметрів обробки 

даних та аналізу і прогнозування функціональних параметрів, а також 

методах визначення кількості вузлів обробки даних та механізму обробки 

інформації в розподілених комп’ютерних системах з динамічною структурою 

на основі мережецентричного механізму управління. Нехай дано 

комп’ютерну мережу, яка складається з N вузлів, тоді дану методику можна 

подати у вигляді наступних етапів: 

1. Визначається набір кортежу параметрів системи обробки запитів 

 в розподіленій системі з використанням гетерогенних розподілених 

баз даних, як функції від множини характеристик . 

Кожна характеристика з даної функції визначається, як функція від свого 

набору характеристик або вектор множини параметрів: 
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В свою чергу кожна характеристика має свій набір параметрів, на які 

накладаються обмеження. 

2. Проводиться аналіз обмежень на параметри розподіленої системи 

обробки даних, що дозволяє в подальшому вирішити задачі по визначенню 

кількості вузлів з даними та кількості вузлів керування в контурі керування 

на основі мережецентричного підходу. 

Обмежувальні параметри мають вигляд: 
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Якщо всі параметри розподіленої системи обробки даних не виходять 

за межі, то дальше дані потрапляють у методи визначення потрібної кількості 

вузлів керування та баз даних, а якщо хоча б один параметр не відповідає 

обмеженням, відбувається перебудова розподіленої системи з відсутністю 

вузлів, які не пройшли аналіз. 

3. Здійснюється розрахунок залежності часу обробки запитів від 

кількості вузлів баз даних , що дозволяє якісно і кількісно визначати, для 

відповідного набору параметрів розподіленої системи обробки даних, 
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кількість вузлів баз даних, які забезпечать найшвидшу обробку запитів. Для 

цього виконуються наступні кроки: 

Крок 1. Визначаються початкові параметри розподіленої системи 

обробки даних, а саме: 

 – кількість вузлів розподіленої системи обробки даних; 

 – кількість потенційних вузлів керування розподіленої системи 

обробки даних; 

 – кількість запитів, які виконуються в вузлах розподіленої бази даних; 

 – швидкість передачі та обробки даних в вузлах (у тому числі і у 

керуючому); 

 – швидкість оновлення програмного забезпечення одного керуючого 

вузла; 

 – швидкість синхронізації вузлів гетерогенної розподіленої бази 

даних; 

 – швидкість обробки одного запиту одним вузлом гетерогенної бази 

даних. 

Крок 2. Проводяться визначення часу обробки запитів для різних видів 

запитів, що залежить від кількості реплікацій вузлів бази даних. Тобто: 

 – час обробки запитів на пошук даних в залежності від кількості 

вузлів баз даних; 

 – час обробки запитів на додавання даних в залежності від 

кількості вузлів баз даних; 

 – час обробки запитів на оновлення даних в залежності від 

кількості вузлів баз даних; 

 – час обробки запитів на видалення даних в залежності від 

кількості вузлів баз даних. 

За формулою: 
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Визначення часу  оновлення програмного забезпечення 

керуючих вузлів розподіленої системи обробки даних. 

Крок 3. Проводяться визначення експериментальним шляхом 

коефіцієнтів частоти використання різних видів запитів та оновлення 

програмного забезпечення керуючих вузлів в розподіленій системі обробки 

даних. Тобто: 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на пошук даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на вставку даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на оновлення даних 

при зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт частоти використання запитів на видалення даних 

при зверненні до розподілених баз даних; 

 – коефіцієнт оновлення програмного забезпечення для 

керуючих вузлів. 

Крок 4. Проводяться визначення загального часу обробки запитів , 

що залежить від кількості реплікацій вузлів бази даних, за формулою: 

 

(K) * (K) * (K) * (K)

* (K) * .

select select insert insert update update

delete delete command command

T k T k T k T

k T k T

   


            (4.23) 

 

Крок 5. Визначається кількість вузлів в яких потрібно розмістити вузли 

бази даних (в тому числі реплікації) при мінімальному загальному часу 

обробки пакетів в розподіленій системі обробки даних.  
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4. Проводиться розрахунок залежності часу обробки пакетів від 

кількості вузлів керування в контурі керування , що дозволяє скоротити час 

обробки запитів; проводити зміни вузлів в системі керування без впливу на 

обробку та доставку пакетів, при чому кількість каналів між вузлами в 

контурі керування визначається як половина зв’язків повного графу, а 

кількість в контурі даних як середня кількість вузлів серед контурів даних. 

Для цього виконуються наступні кроки: 

Крок 1. Визначаються початкові параметри розподіленої системи 

обробки даних, а саме: 

 – кількість вузлів розподіленої системи обробки даних; 

 – швидкість передачі пакетів по каналу зв’язку між вузлами  та  

в контурі керування; 

 – множина номерів вузлів через, який проходить пакет; 

 – кількість вузлів через який проходить пакет з мінімальним часом; 

 – швидкість передачі  каналу зв’язку в контурі даних; 

 – швидкість обробки пакету в вузлі бази даних; 

 – кількість вузлів від вузла керування до вузла з базою даних; 

 – розмір пакету; 

 – час обробки вузлом керування пакету з запитом. 

Крок 2. Проводяться визначення часу обробки запитів для різних 

контурів розподіленої системи обробки даних, що залежить від кількості 

вузлів в системі. Тобто: 

 – час доставки пакету до відповідного вузла керування в 

керуючому контурів, який відповідає за відповідний вузол бази даних; 

 – час доставки пакета від першого контуру (контур вузла 

керування) до вузла бази даних; 
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Крок 3. Проводяться визначення загального часу доставки пакету 

, що залежить від кількості вузлів керування в контурі керування за 

формулою: 

 

*(M 1)

4

1 11

(M)
(a ,a )

M N M

M

all pp

i ii i i q

S S S
T T

v V V

 

 

                             (4.24) 

 

Крок 4. Визначається кількість вузлів керування в контурі керування 

при мінімальному загальному часу доставки пакету в двухконтурній 

розподіленій системі обробки даних.  

5. Відбувається налаштування вузлів керування на обробку пакетів – 

запитів з використанням планувальника (підготовка та розбиття на різні 

запити) та брокера (обробка та відправлення до вузлів баз даних). 

6. За допомогою моделі аналізу і прогнозування функціональних 

параметрів розподілених систем обробки даних, в якій застосовуються 

механізми фрактального підходу, формуються середовища розподілених 

систем обробки даних з заданими параметрами обробки, а саме часу обробки 

запитів, який визначається за формулою: 
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      . (4.25) 

 

7. При зміні структури комп’ютерної мережі, в якій проводиться 

обробка даних відбувається перерахунок параметрів розподіленої системи 

обробки даних та оптимізація вузлів баз даних та вузлів керування. Дана 

перебудова також відбувається при невідповідності параметрів системи 

обмеженням, які були накладені. 

Узагальнену методику синтезу розподіленої системи обробки даних 

можна представити у вигляді рисунок 4.15. 
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Рис. 4.15. Узагальнена методики синтезу розподіленої системи обробки 

даних 

Таким чином, реалізація запропонованої узагальненої методики 

синтезу розподіленої системи обробки даних, що ґрунтується на моделях 

оцінювання параметрів обробки даних та аналізу і прогнозування 

функціональних параметрів, а також методах визначення кількості вузлів 
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обробки даних та механізму обробки інформації в розподілених 

комп’ютерних системах з динамічною структурою на основі 

мережецентричного механізму управління, яка дозволяє підвищити 

ефективність функціонування гетерогенних розподілених баз даних. 

 

4.6. Застосування методики синтезу розподіленої системи обробки даних 

до бездротових систем 

 

Розвиток бездротових технологій передачі даних та підключення їх до 

розподілених систем обробки даних призводить до збільшення швидкості 

передачі пакетів через бездротову мережу та вишки ретрансляторів. В зв’язку 

з цим появляються новітні технології та розробляються стандарти для систем 

радіозв’язку, які вбудовуються в розподілені системи обробки даних. При 

цьому повинне забезпечуватися розвиток та функціонування технологій 

розподілених систем обробки, які працювали раніше. В зв’язку з цим 

необхідно провести детальний аналіз технологій обробки пакетів в 

розподілених системах обробки даних з використанням бездротових систем, 

що дозволяють збільшити швидкість обробки пакетів в вузлах баз даних по 

бездротовому зв’язку. Результати даного аналізу дозволять розробити нову 

методику синтезу розподілених систем з використанням наступного 

покоління стандартів бездротового зв’язку та розподілених систем обробки 

даних[4]. 

Перехід до цифрової обробки пакетів в системах з використанням 

бездротового зв’язку відбувся за рахунок широкого впровадження цифрової 

техніки в вузли даних та важливий вплив був забезпечений розробкою 

високошвидкісних методів обробки даних. Саме тому, в різних країнах 

почали впроваджувати власні системи зв’язку та переходити до 5G. 

Порівняння різних технологій розвитку бездротових систем обробки 

даних дає змогу зробити прогноз для подальшого розвитку технологій їх 

застосування. 



210 

 

 

Технології для мереж п’ятого покоління 5G станом на початок 2020 

року перебувають у стані тестової експлуатації. Розробниками є різні 

компанії. Основним завданням для мереж п'ятого покоління стане 

розширення спектра використовуваних частот і збільшення ємності 

розподілених мереж та кількості вузлів в них. Дана технологія вирішить 

завдання, яке ставиться перед багатьма ученими – підвищення ефективності 

обробки даних за допомогою бездротової мережевої інфраструктури та 

подальший розвиток дає можливість взагалі виключити дротову складову з 

систем розподіленої обробки даних. 

Різними компаніями було проведено випробування здатності мережі 

нового покоління забезпечувати передачу пакетів при стаціонарному 

прийманні та в русі. В результаті стало відомо, що нова технологія 5G 

передає пакети зі швидкістю 7,5 Гбіт/сек при нерухомому приймачу, а при 

приймачу, який знаходиться в русі швидкість зменшувалася приблизно в 

п’ять разів. Дані тести нового обладнання проводилися з використанням 

частотного діапазону 26 – 28 ГГц. 

Розробка нових технологій, які будуть використані при побудові 

розподілених систем обробки даних з використанням бездротових мереж 

дозволить застосовувати технологію 5G, яка буде гарантувати швидкість 

передачі не менше 5 Гбіт/с та буде використовувати технологію Multiple-

Input-Multiple-Output, яка була використана для технології LTE. Тому 

відмінність від попередніх поколінь бездротового зв’язку LTE розгортається 

з великою швидкістю та забезпечує безперервну передачу даних з 

достатньою швидкістю. Пропускна здатність може бути збільшена шляхом 

розширення смуги частот або підвищення випромінюваної потужності. Ці 

методи повинні бути застосовані дуже обмежено через вимоги біологічного 

захисту, обмеження які стосуються мобільних пристроїв з потужними 

джерелами живлення та електромагнітної сумісності. Тому, якщо в системах 

зв'язку ці підходи не забезпечують необхідну високу швидкість передачі 

даних до вузлів баз даних, то ефективним може виявитися застосування 
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інших методів передачі та обробки даних в розподілених системах обробки 

даних з застосуванням методів просторового кодування сигналу, що дозволяє 

збільшити смугу пропускання сигналу та підвищити швидкість передачі 

даних та обміну даних за рахунок використання систем з декількох антен. 

Можливостями 5G бездротових мереж можна буде скористатися за 

допомогою телефону. Крім цього вони будуть використовуватися  камерою, 

ноутбуком, нетбуком та відповідними фіксованими бездротовими 

терміналами. Використання інших пристроїв, які орієнтовані на мобільний 

широкосмуговий доступ, приведе невпинного зростання кількості абонентів 

мобільного зв’язку. 

При виборі вузлів з ретрансляторами в яких будуть розміщені 

гетерогенні бази даних потрібно правильно визначити місця, щоб вони 

повністю покривали всі можливі точки доступу до вузлів. Тому повинна 

вирішуватися наступне завдання – пошук місця розташування об’єктів на 

деякій території. Розглядається ряд математичних постановок [27,28]. 

Постановка 1. 

Детермінована задача безумовної оптимізації такого розміщення 

об’єкта, щоб сумарна відстань до заданих точок (розташування клієнтів) була 

найменшою. 

Нехай ix , де i=1,2,…,m – координати клієнтів, ),( 21

iii xxx  , де 

2),1( Rmi  . Потрібно знайти точку 20 Rx  , що мінімізує наступну функцію: 
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1 xxx   – евклідова норма вектора. 

Аналітичним розв’язком цієї задачі буде точка 
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Це буде точки строгого глобального мінімуму в силу опуклості 

цільової функції. 

Постановка 2. 

Задача з розташування точок на еліпсоїді. 

Розглядається наступна задача у мовної оптимізації: в просторі 2R  

задано m  точок ix , де 2),1( Rmi  . Необхідно знайти точку де 20 Rx  , а саме 

розв’язати нерівність: 
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таку щоб мінімізувати функцію 
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i

ixxxf
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У випадку коли  1: 2

2

2

1

2  xxRxD , тобто 121  aa , задача має 

наступний аналітичний розв’язок. 

Задача формулюється так: 

 

01)(min,)(
2

 xxgxf .                           (4.29) 

 

Функція Лагранжа дає умову стаціонарності, з якої випливає, що  
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Таким чином точка мінімуму буде: 
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де 20

2

20

1

0 )()( xxx  . 

Задача з обмеженнями  може бути розв’язана за допомогою чисельних 

методів (метод проекції градієнту або метод штрафних функцій). 

Постановка 3. 

Стохастична задача з випадковим значенням точок. 

В просторі 2R  задано m точок mixxx iii ,1),,( 21  . Необхідно знайти точку 

Dx : 
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таку, щоб мінімізувати функцію 
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Але при цьому кожна точка з точок ix  рівномірно розподілена у сфері 

радіусу r  з центром у точці ix . 

Задамо щільність розподілу.  

Необхідно знайти мінімум стохастичної функції: 
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ixMxMfxf  .                               (4.34) 

 

Розв’язується за допомогою стохастичного квазіградієнтного метода. 

Розв’язок даних задач дозволить вибрати об’єкти на території 

населених пунктів де можуть бути розміщені вишки – ретранслятори та 

використані в розподіленій системі обробки даних. 
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Висновки до розділу 4 

 

Визначено структуру побудови двухконтурної мережі розподіленої 

обробки даних, яка дозволить забезпечити керування всією мережею, через 

керування підмережами та обміну даними між ними. Для забезпечення 

ефективного керування, визначено кількість вузлів, в яких встановлене 

керуюче програмне забезпечення, тобто вирішити оптимізаційну задачу: 

знаходження оптимальної кількості керуючих вузлів в залежності від часу 

обробки пакетів з даними. 

Модифіковано алгоритм Дейкстри, який дозволяє встановити час 

доставки пакету до будь якого вузла першого контуру для обробки його та 

пересилання до вузлів з базами даних. В цьому випадку виникає залежність, 

чим більше вузлів керування в першому контурі, тим більший час доставки 

пакету до керуючого вузла, який відповідає за певну підмережу, де 

знаходяться вузли з базами даних до яких звертається користувач. Також чим 

більше ми розбиваємо мережу на підмережі, у якій є свій керуючий вузол, то 

швидше пакет з запитом пройде шлях до вузлів з базами даних, тобто шлях 

від першого контуру (контуру керуючих вузлів) до другого контуру (контуру 

даних). За допомогою цих двох залежностей потрібно розроблено метод 

визначення оптимальної кількості вузлів керування в залежності від часу 

обробки та загальної кількості вузлів розподіленої системи обробки даних з 

використанням гетерогенних розподілених баз даних. 

Визначено першу залежність, тобто час доставки пакету до 

відповідного вузла керування першого контуру розподіленої системи 

обробки даних. Віна залежить від двох факторів: часу  доставки 

повідомлення до відповідного вузла керуючого контуру та часу  обробки 

вузлом керування пакету з запитом. Перший час визначається за допомогою 

модифікованого алгоритму Дейкстри. Визначено другу залежність, тобто час 

доставки пакета від першого контуру (контур вузла керування) до вузла бази 
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даних. Знайдено загальну залежність часу обробки пакету в залежності від 

кількості вузлів керування, як сума часу доставки пакету до вузла бази даних 

та часу доставки від першого контуру до вузлів бази даних.  

Удосконалено модель для аналізу та прогнозування функціональних 

параметрів розподілених систем обробки даних, яка відрізняється від 

існуючих тим, що вона ґрунтується на застосуванні механізму на основі 

фрактального підходу, що дозволяє розрахувати для фрактоїда (фрагмента 

розподіленої системи з динамічною структурою в якій реалізовано 

гетерогенні розподілені бази даних) базовий показник функціонування – час 

обробки запитів та виконати перехід від показника фрактоїда до показника 

всієї розподіленої комп’ютерної системи та сформувати середовище 

розподіленої системи обробки даних з заданими параметрами обробки 

запитів. Головною перевагою даної моделі є те, що вона дозволяє коректно 

оцінити показники функціонування розподіленої комп’ютерної системи. 

Запропоновано узагальнену методику синтезу розподіленої системи 

обробки даних, що ґрунтується на моделях оцінювання параметрів обробки 

даних та аналізу і прогнозування функціональних параметрів, а також 

методах визначення кількості вузлів обробки даних та механізму обробки 

інформації в розподілених комп’ютерних системах з динамічною структурою 

на основі мережецентричного механізму управління, яка дозволяє підвищити 

ефективність функціонування гетерогенних розподілених баз даних. 

Проведено детальний аналіз технологій обробки пакетів в розподілених 

системах обробки даних з використанням бездротових систем, що 

дозволяють збільшити швидкість обробки пакетів в вузлах баз даних по 

бездротовому зв’язку. Результати даного аналізу дозволять розробити нову 

методику синтезу розподілених систем з використанням наступного 

покоління стандартів бездротового зв’язку та розподілених систем обробки 

даних. Вирішено задачі вибору об’єктів на території населених пунктів де 

можуть бути розміщені вишки – ретранслятори та використані в розподіленій 

системі обробки даних. 
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РОЗДІЛ 5 

СЕРЕДОВИЩЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ 

МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГЕТЕРОГЕННИМИ РОЗПОДІЛЕНИМИ 

БАЗАМИ ДАНИХ З ДИНАМІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ 

МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНОГО КЕРУВАННЯ 

5.1. Розробка спеціалізованого середовища для дослідження параметрів 

гетерогенних розподілених баз даних на основі розподілених систем 

обробки даних 

Одним з механізмів опису роботи складних систем, є спеціалізоване 

середовище для обробки даних в розподілених базах даних та мова UML. 

Користувачі, які звертаються до розподілених баз даних в мультибазових 

системах проводять пошук чи модифікацію даних по відповідних 

параметрах, при чому гетерогенні СУБД повинні зробити дії по 

аутентифікації користувача, провести відповідний аналіз запитів для 

визначиення методів обробки запитів, модифікувати їх та перевірити (якщо 

потрібно) на зв’язок з іншими вузлами баз серверів БД, тобто проводити 

класичний аналіз за принципами диспетчеризації.  

Архітектура розподілених системи обробки даних для роботи з базою 

даних повинна включати в себе 3 рівня (рис. 5.1): 

1. Рівень сховища розподілених даних, на якому розміщені розподілені 

бази даних та елементи зовнішніх джерел з даними. 

2. Рівень керуючих вузлів, який має відповідну структуру для 

забезпечення ефективного керування обробкою пакетів та відповідей від 

розподілених гетерогенних баз даних. 

3. Рівень інтерфейсів користувачів (GUI). 

Рівень вузлів керування мітить такі модулі: 
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- модуль обміну даними, який відповідає за обмін даними по 

інформаційних потоках між розподіленими гетерогенними СУБД та 

зовнішніми підключеннями користувачів розподіленої системи; 

 

  

Рис. 5.1. Архітектура системи роботи з розподіленими базами даних 

 

- модуль адміністрування, який є основним модулем для розподілених 

баз даних таповинен забезпечувати роботу та контроль усієї системи 

керування вузлами з  базами даних та керує ним головний адміністратор 

серверів баз даних, а саме: управляє та налаштовує обмін даними з іншими 

вузлами підмережі, керує та налаштовує роботу з пакетами у оперативній 

пам’яті вузла, налаштовує роботу по журналізації, резервного копіювання в 
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системі управління базою даних, забезпечує керування ядром вузлів баз 

даних та відповідними сервісними програмамиз використанням зовнішніх та 

внутрішніх утиліт, виконує налаштовання керування розміщенням файлів на 

серверах та виділення пам’яті під відповідні процеси, керує системними 

таблицями та відповіднми службами серверу, керує всіма схемами баз даних 

та їхніми користувачами; 

- модуль керування ролями забезпечує роботу по налагодженню 

доступу користувачів баз даних, через надання ролей відповідним групам 

користувачів для доступу до функцій та процедур (звичайний користувач), 

таблиць, схеми бази даних, представлень, серверів баз даних та обробки 

подій для моніторингу на сервері БД; 

- модуль управління компонентами БД управляє роботою з таблицями, 

процедурами, функціями, тригерами, представленнями та пакетами для 

кращого використання в СУБД та застосування їх в створені різноманітних 

схем БД; 

- модуль диспетчеризації керує відповідними потоками даних, для 

різних схем в розподілених базах даних реплікаціями в інших вузлах через 

керуючі процедури, які застосовуються для оновлення даних в таблицях 

відповідних схем баз даних за мінімальний час; 

- модуль входу забезпечує вхід користувачів відповідно до прав 

доступу, для виконання відповідних запитів з таблицями схеми бази даних 

після аутентифікації з використанням паролю та виданого йому цифрового 

підпису; 

- модуль обробки запитів використовує засоби для забезпечення 

обробки SQL- запитів для керування та роботи з розподіленими БД; 

- модуль резервного копіювання забезпечує виконання засобів для 

створення «гарячих» копій з вузлів розпоідлених баз даних, при чому воно 

виконується в відповідний час доби (тоді коли навантаження на сервер 

мінімальне) та, вразі необхідності, відновлення роботи вузла з резервної копії 

чи шляхом реплікації при відмові. 



219 

 

 

5.2. Особливості програмної реалізації спеціалізованого середовища 

 

Для виконання математичного моделювання загальної задачі синтезу 

розподіленої системи обробки даних за методикою, запропонованою в 

розділі 4. Моделювання буде виконуватися із використанням графічної 

оболонки мови програмування C# (компілятор Visual Studio 2019). Програма 

повинна дозволяти провести генерацію параметрів мережі з урахуванням 

обмежень, генерацію структури мережі та обробку даних для підтвердження 

наукових положень дисертації. Також, дозволяти провести визначення 

кількості вузлів бази даних та кількості вузлів керування. 

На рис 5.2 представлена UML діаграма класів, що описує типи об’єктів 

середовища і статичні відносини, що існують між ними. На даній діаграмі 

відображені лише основні (без деталізації) атрибути класів, операції класів і 

обмеження, які накладаються на зв'язок між об’єктами. 

Клас Main являється центральним класом системи пошуку даних, що 

управляє класами, запускає та використовує функції з інших класів через 

свою основну функцію main. До нього додатково входять наступні функції: 

- doctxt_read - використовується для зчитування параметрів 

розподіленої системи обробки даних та обмеження на них, основна змінна 

read_list в яку записуються дані; 

- crc32gen -  використовується для шифрування слів, що були зчитані за 

допомогою doctxt_read, змінна crc32_ret в яку записуються контрольні суми 

слів в десятковій системі числення; 

 - doctxt_write - функція для запису в файл результатів виконання 

програми; 

- hash_search- функція пошуку потрібного параметра розподіленої 

системи обробки даних. 
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Рис. 5.2. UML діаграма класів спеціалізованого середовища для 

моделювання і аналізу системи обробки запитів в гетерогенних розподілених 

баз даних 
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Клас Generator служить для генерування параметрів розподіленої 

системи обробки даних, додавання нових елементів та пошуку по ключу, 

змінними класу є: node – вузол пошуку, key– ключ пошуку.  

Основними функціями є:  

- addTree - функція створення дерева комп’ютерної мережі, 

використовує підфункції splitNode (зчитування обмежень на вузли), insertTree 

(створення дерева та добавлення нового вузла);  

- seach -  функція рекурсивного методу пошуку в вузлах дерева;  

- toString -  функція проходу по дереву до потрібного вузла. 

Клас NodeCommand служить для вставки вузлів керування, додавання 

нових елементів та пошуку їх по ключу, змінними класу є: nodec – вузол 

керування, keyc – ключ вузла керування.  

Основними функціями є:  

- addCPlusTree - функція додавання параметрів в вузол керування, 

використовує підфункції splitCNode (зчитування обмежень на вузли 

керування), insertCTree (створення дерева та добавлення нових елементів в 

вузол), а також використовуються функції seach та toString, які виконують 

такі ж функції, як в класі Generator. 

Клас NodeDatabase служить для вставки вузлів баз даних, додавання 

нових елементів та пошуку в ньому ключа, змінними класу є: nodedb – вузол 

бази даних, keydb – ключ вузла бази даних.  

Основними функціями є:  

- addDBTree - функція створення дерева, використовує підфункції 

splitDBNode (зчитування обмежень на вузли баз даних), insertDBTree 

(створення дерева та добавлення нових елементів в вузоли), а також 

використовуються функції seach та toString, які виконують такі ж функції, як 

в класі  Generator. 

Клас NodeIn  служить для вставки проміжних вузлів, додавання нових 

елементів та пошуку в ньому ключа, змінними класу є: nodein – вузол 

проміжний, keyin– ключ проміжного вузла.  
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Основними функціями є:  

- addInTree - функція дерева, використовує підфункції splitInNode 

(зчитування обмежень на проміжні вузли), insertInTree (створення дерева та 

добавлення нових елементів в вузол), а також використовуються функції 

seach та toString, які виконують такі ж функції, як в класі  Generator. 

Клас Command формує функції, що використовує клас Windows для 

проведення відповідних операції з даними. 

Основними функціями класу є: 

- gendb – функція, що випадково генерує відповідну кількість вузлів 

вказаних користувачем, які записуються в нульову таблицю (файл) бази 

даних для подальшого формування на його основі відповідних дерев та 

знаходження часу обробки запитів за відповідними методами.  

- time_build –  функція, яка будує розподілену систему обробки даних з 

використанням всіх типів вузлів; 

- serch_db – функція пошуку вузлів баз даних, для якої потрібно 

задавати слово параметри вузлів; 

 - serch_c – функція пошуку вузлів керування, для якої, як і в serch_db, 

задаються такі ж параметри; 

- create_table_1 – функція генерування випадкових вузлів та запису їх у 

першу таблицю, яка використовується для перевірки методу знаходження 

відповідної кількості вузлів баз даних, при створенні потрібно задавати 

кількість; 

- create_table_2 - функція генерування випадкових вузлів та запису їх у 

другу таблицю, яка використовується для перевірки методу знаходження 

відповідної кількості вузлів керування, при створенні потрібно задавати 

кількість; 

- create_index – функція, що створює спільний індекс для першої та 

другої таблиц; 
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- serch_index – функція пошуку відповідного заданого вузла по 

спільному індексу, для якої крім вузла потрібно задавати ще кількість 

пошуків; 

- create_table_1_2 – контрольна функція генерування випадкових вузлів 

та запису їх у першу таблицю, яка використовується для перевірки методу 

знаходження відповідної кількості вузлів баз даних, при створенні потрібно 

задавати кількість; 

- create_table_2_2 – контрольна функція генерування випадкових вузлів 

та запису їх у другу таблицю, яка використовується для перевірки методу 

знаходження відповідної кількості вузлів керування, при створенні потрібно 

задавати кількість; 

- add_line – функція додавання нового вузла в другу таблицю, яка 

використовується для перевірки методу; 

- copy_table – функція копіювання другої таблиці в першу таблицю для 

початку нового моделювання. 

Клас Windows використовується при формування інтерфейсів для 

користувачів та, як правило, використовує графічні бібліотеки: Display – 

який прорисовує форму для відображення елементів інтерфейсів, Button – 

клас, визначає кількість кнопок на інтерфейсі та дозволяє додавати новий 

функціонал, Text – клас для обробки текстових даних. 

Основними функціями є:  

- open – функція відкриття вікон інтерфейсу; 

- createContents  -  функція, що служить для підключення відповідних 

команд до інтерфейсу користувача. 

У практичній діяльності для обробки даних більшість компаній 

використовує власні розробки , або готові програмні комплекси на основі 

СУБД різного типу, як наприклад розподілена система КПІ ім. Ігоря 

Сікорського на основі якої проводилися експерименти по збору статистики 

для визначення коефіцієнтів виконання запитів до гетерогенних баз даних 

зображена на рисунку 5.3.  
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Рис. 5.3. Структурна схема комплексної системи управління і підтримки 

виконання запитів до розподілених гетерогенних баз даних 
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вищеописані функції, при цьому в якості додаткових функцій система 

забезпечить захист переданих і оброблюваних даних. Також особливу увагу 

буде приділено механізмам керування та ефективності обробки запитів в 

гетерогенних базах даних. 

Зазвичай на найвищому рівні знаходиться підсистема управління 

розподіленою системою обробки даних, яка керує всією складною системою 

і забезпечує оперативне подання та обробку інформації для порталу. 

Представлення інформації виконується з розподілених баз даних, і для 

вирішення цього завдання розробляється підсистема керування, зберігання, 

обробки та підготовки даних. Саме в цю систему надходить вся необхідна 

інформація , яка зберігається у відповідних форматах і при необхідності 

може використовуватися на Web-порталі. Для того, щоб інформація з різних 

зовнішніх джерел (баз даних) в коректному форматі потрапляла в єдине 

сховище потрібна спеціальна підсистема синхронізації даних з гетерогенних 

СУБД , тобто підсистема конвертації різних типів даних в єдиний формат 

зберігання. Одночасно необхідно вирішити проблему оптимізації процесу 

конвертації даних . На самому нижньому рівні знаходиться підсистема 

отримання даних, яка, по суті, є простим механізмом отримання даних з 

гетерогенних СУБД для подальшої обробки знаходиться в ній інформації. 

В цілому, розглянута комплексна система повинна підтримувати такі 

сервіси: 

- Підтримка мережецентричного підходу; 

- Забезпечення конвертації даних; 

- Підтримка обміну даними; 

- Моніторинг безпеки оброблюваних даних; 

- Авторизація користувачів і сертифікація електронних підписів. 

Розглянемо детальніше кожну з підсистем комплексної системи, а також 

модулі, що входять до них для формального представлення процесу обробки 

і передачі інформації. Узагальнена структурна схема комплексної системи 



226 

 

 

управління та підтримки безпеки взаємодії web-порталу з гетерогенною 

середовищем зберігання даних представлена на рисунку 3.7. 

Служить для управління всією комплексною системою і забезпечує 

безперебійне функціонування всіх підсистем і модулів, використовуваних у 

ній, у тому числі для підтримки безпечного обміну інформацією. 

Ця підсистема включає в себе наступні модулі: 

Модуль взаємодії з користувачами, який призначений для забезпечення 

постійної реєстрації нових користувачів Web-ресурсу. Дані про них для 

перевірки і затвердження передаються в модуль аутентифікації і 

розмежування доступу. 

Модуль аутентифікації і розмежування доступу відповідає за надання 

користувачеві доступу до інформації згідно наявному у нього прав, а також, 

як було зазначено вище, відповідає за надання відповідних прав новим 

користувачам і їх перепризначення у разі потреби для тих користувачів, які 

вже працювали з ресурсом. 

Модуль моніторингу безпеки взаємодії Web-порталу підтримує механізм 

безпечної взаємодії Web-порталу з середовищем зберігання даних на основі 

механізму прямого доступу до пам'яті, що виділяється операційною 

системою для СУБД, а поєднаний з ним модуль аутентифікації і 

розмежування доступу забезпечує розподіл прав і повноважень між 

суб'єктами, що є одним з основних вимог до системи безпеки. Дані модулі 

дозволяють, з одного боку, забезпечити необхідний рівень захисту 

комп'ютерної системи, а з іншого - підтримують безперервне виконання 

обчислювальних операцій системою. 

Модуль обміну даними виконує обмін інформацією між єдиним 

сховищем і Web- ресурсом. При функціонуванні модуль підрозділяється на 

два сегменти. Перший сегмент виконує експорт інформації з єдиного 

сховища, а другий - імпорт інформації ( запис) в єдине сховище. Для 

підвищення швидкості обміну даними даний модуль безпосередньо 
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пов'язаний з механізмом пошуку і запису даних, а також з модулями імпорту, 

експорту та зберігання даних в єдиному сховищі. 

Модуль перевірки зв'язку призначений для постійного контролю зв'язку 

між користувачем і Web-порталом. При тривалій відсутності будь-яких дій 

користувача, зв'язок обривається і при подальшій роботі користувач повинен 

заново проходити процедуру аутентифікації і авторизації. 

Реалізує створення середовища для підтримки та забезпечення 

механізмів зберігання, обробки та підготовки даних, що містяться в єдиному 

сховищі даних. 

Модуль резервного копіювання призначений для зберігання та 

архівування всіх даних, що містяться в єдиному сховищі за певний проміжок 

часу і в конкретний час доби. 

Модуль відновлення відповідає за відновлення даних з резервних копій, 

створюваних попереднім модулем в разі втрати даних і збоїв у роботі 

системи. 

Модуль експорту даних призначений для вибору таблиць, до яких 

звертається користувач для отримання відповідної інформації та передачі 

посилання на ці таблиці в модуль механізмів пошуку і запису даних. 

Модуль імпорту даних служить для вибору тих таблиць, в які потрібно 

записувати інформацію. Також виконується передача посилання на таблиці 

для запису, як і в попередньому модулі, в механізм пошуку і запису даних. 

Модуль механізму пошуку і запису даних виконує обробку запитів з 

пошуку інформації на основі використання ефективних методів оптимізації 

пошуку, що дозволяє прискорити отримання інформації користувачем. 

Також при використанні спеціального методу збереження (запису) 

інформації в тимчасові таблиці знижується час, необхідний на перебудову 

індексів основних таблиць. 

Модуль зберігання даних використовується для зберігання файлів, які 

користувач завантажує через Web-портал і, в разі необхідності, надає доступ 

до відповідних носіїв з файлами. 
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Модуль управління ресурсами призначений для забезпечення управління 

єдиним сховищем даних, а також для контролю розміщення інформації в 

єдиній базі даних і на дискових сховищах. 

Для підтримки єдиної середовища зберігання даних, що мають 

уніфікований формат потрібно виконати спеціальні процедури об'єднання 

даних з різних гетерогенних СУБД, для чого використовується ряд модулів, 

що виконують приведення даних до єдиного формату . 

Модуль технологічного аналізу призначений для проведення аналізу 

даних, виконання конвертації даних у відповідні формати і перевірки 

конвертованих даних. 

Модуль взаємодії із зовнішніми джерелами служить для підтримки 

постійної взаємодії з різними СУБД за допомогою використання відповідних 

драйверів, наприклад ODBC драйверів. 

Модуль синхронізації даних використовується для вибору з гетерогенних 

СУБД різних типів тієї інформації, яка може бути приведена до 

уніфікованого типу. 

Модуль логістики призначений для планування, управління та контролю 

руху інформації в різних підсистемах. 

Модуль копіювання даних в єдині таблиці призначений для передачі 

даних в єдине сховище в ті таблиці та директорії, в які вони повинні бути 

скопійовані. 

Модуль підготовки даних служить для підготовки даних, переданих 

модулем взаємодії із зовнішніми джерелами. 

Підсистема отримання даних (системи управління базами даних) 

об'єднує в собі різні розподілені СУБД, з яких витягується інформація для 

Web-ресурсу. Ці гетерогенні СУБД можуть знаходитися як на одному 

сервері, так і бути розподіленими на різних серверах. 
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5.3. Експериментальні дослідження системи обробки запитів 

гетерогенної розподіленої бази даних для визначення вагових 

коефіцієнтів 

 

Для визначення вагових коефіцієнтів використання запитів в 

розподіленій системі обробки даних потрібно взяти конкретну розподілену 

систему обробки даних та зібрати статистику. 

Візьмемо кілька розподілених систем оброки запитів та проаналізуємо 

виконання в їхніх вузлах запитів за допомогою вбудованої системи збору 

статистики. Для простоти експерименту всі ці системи використовують 

розподілені бази даних в вузлах, яких встановлено СУБД Oracle. Для 

визначення коефіцієнтів візьмемо чотири приклади різних систем, з різною 

кількістю вузлів. 

Перша система буде локальна мережа однієї організації, в якій 

знаходяться 30 комп’ютерів, з них: 2 вузла, які виконують функцію 

управління (головний та резервний), 3 вузла в яких проводиться обробка 

даних (налаштовані сервери баз даних). Будемо рахувати, що всі інші вузли є 

проміжними та запити до баз даних відправляються з любого вузла системи. 

Середній час обробки запитів в такій локальній мережі становить 8 мс.  

Друга система буде локальна мережа корпусів навчального закладу (для 

прикладу візьмемо Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), в якій знаходяться 3000 

комп’ютерів, з них: 24 вузла, які виконують функцію управління, 16 вузлів, в 

яких проводиться обробка даних (налаштовані сервери баз даних). Будемо 

рахувати, що всі інші вузли є проміжними та запити до баз даних 

відправляються з любого вузла системи. Середній час обробки запитів в такій 

локальній мережі становить 12 мс.  

Третя система буде вся мережа навчального закладу (для прикладу 

візьмемо Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), в якій знаходяться 20000 



230 

 

 

комп’ютерів, з них: 44 вузла, які виконують функцію управління, 18 вузлів, в 

яких проводиться обробка даних (налаштовані сервери баз даних). Будемо 

рахувати, що всі інші вузли є проміжними та запити до баз даних 

відправляються з любого вузла системи. Середній час обробки запитів в такій 

локальній мережі становить 21 мс. 

Четверта система буде мережа, яка об’єднує навчальні заклади України 

(Єдина державна електронна база з питань освіти), в якій знаходяться 18000 

комп’ютерів (вважатимемо, що у школах стоїть по одному вузлу, а у 

закладах освіти I-IV рівнів по 5 вузлів), з них: 23 вузла, які виконують 

функцію управління, 12 вузлів, в яких проводиться обробка даних 

(налаштовані сервери баз даних). Будемо рахувати, що всі інші вузли є 

проміжними та запити до баз даних відправляються з любого вузла системи. 

Середній час обробки запитів в такій локальній мережі становить 14 мс. 

Для виконання аудиту в Oracle використовується Fine-Grained Auditing 

(FGA), який надає механізм для реєстрації факту виконання користувачами 

певних видів запитів і виконання деяких умов. При цьому реєструється 

команда, введена користувачем, а також інша інформація: час, термінал і т.д. 

Під традиційним аудитом в Oracle розуміється механізм реєстрації 

того, яка схема виконала ту чи іншу дію: користувач1 виконує процедуру X, 

користувач2 виконав вибірку даних з таблиці Y і т.д. Протокол всіх цих дій, 

записується в журнал аудиту та зберігається в таблиці AUD$ в схемі SYS. 

Вона стає доступною для всіх користувачів через виконання запитів до 

відповідних представлень та процедур – наприклад, DBA_AUDIT_TRAIL. 

Журнали аудиту також можуть записуватися в файли операційної системи 

замість таблиць бази даних та зберігатися в іншому вузлі системи для 

кращого доступу. 

Незалежно від того, де зберігається ця інформація, головний недолік 

традиційного аудиту залишається незмінним: він стежить за тим, хто виконав 

ту чи іншу команду, а не за тим, що при цьому було зроблено. Наприклад, з 

журналу аудиту можна дізнатися, що користувач1 отримав дані з таблиці 
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ACCOUNTS, але які саме записи – залишається невідомим. Якщо ви хочете 

знати змінені значення, доводиться встановлювати для таблиць тригери DML 

і зберігати значення в таблиці, визначеної вами. Але оскільки визначити 

тригер для команди SELECT не вдасться, для ситуації з користувачем1 цей 

варіант не підходить. 

Тому, потрібно використовувати механізм FGA, який має набагато 

ширшу функціональність та використовується через вбудований пакет 

DBMS_FGA. Механізм FGA, який працює не тільки в Oracle Database, 

спочатку застосовувався тільки до командам типу SELECT, але з переходом 

на новіші версії, наприклад Oracle Database 10g, він застосовується до всіх 

команд DML. 

За допомогою FGA будемо зберігати статистику виконання операцій 

SELECT, INSERT, UPDATE і DELETE в журналі аудиту (хоча і в іншому 

журналі, не в таблиці AUD$). З журналу потрібно отримати інформацію не 

тільки про те, хто виконав ту чи іншу операцію, але і кількість цих операцій, 

а також точне виконання команд, введених користувачем, крім цього в код 

System Change Number (SCN), підставляється значення параметрів (якщо 

вони використовувалися) і багато іншого. Одна з найбільш корисних 

особливостей FGA – можливість вибіркового застосування для конкретних 

операцій. Наприклад, будемо застосовувати аудит при вибірці з стовбчика1, 

але не з інших стовпців; або вибірка може реєструватися в журналі аудиту 

при застосуванні до всіх стовпчиків таблиці, і накладатися умови на 

відповідні стовбчики. При цьому виборча реєстрація скорочує обсяг 

генерування даних аудиту. Крім цього будемо використовувати FGA для 

автоматичного виконання процедури, які будуть визначається користувачем. 

Деякі практичні застосування цієї можливості будемо використовувати для 

проведення збору статистики в вище описаних розподілених системах 

обробки даних. 

FGA буде виконувати процедуру, яка запускає модуль-обробник 

запитів, при виконанні деяких умов аудиту. Тобто, при включенні FGA для 
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команд SELECT модуль-обробник буде виконуватися для кожної команди 

SELECT, зверненої до таблиці. Те, що відбувається нагадує включення 

тригера для команди SELECT, яку Oracle не підтримує для цієї команди, але 

вона повинна записуватися в статистику. Припустимо, кожен раз, коли 

користувач запитує інформацію про кількість студентів, повідомлення 

повинно ставитися в розширену чергу для подальшої передачі в іншу базу 

даних. Для вирішення цього завдання реалізовано модуль-обробник, який 

буде робити те ж саме, що робить тригер тільки для SELECT. 

Наведемо приклад збору статистики при зверненнях до схеми БД KPI. 

Для контролю конфіденційної інформації будемо реєструвати статистику з 

таблиці Student. Після цього визначаємо політику FGA для таблиці. Політика 

визначає всі умови, в яких має бути розроблений механізм аудиту. Для 

доповнення політикою використовується процедура ADD_P0LICY із 

вбудованого пакету DBMS_FGA. 

Приклад виконання процедури збору статистики по таблиці Student для 

схеми KPI: 

BEGIN 

DBMS_FGA.add_policy (object_schema => 'KPI', 

                         object_name   => 'STUDENT', 

                         policy_name   => ' STUDENT _SEL', 

                         audit_column  => 'LAST, FIRST', 

                         statement_types => 'SELECT, INSERT, 

DELETE, UPDATE' 

     ); 

END; 

Дана процедура дозволяє зберегти в таблицю аудиту виконання запитів 

типу SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE. 

Для першої системи (описаної у розділі 2) визначимо статистику 

виконання запитів до розподілених баз даних. Статистика збиралася за період 

один місяць, з звернень до усіх таблиць та виконанні усіх видів запитів, при 
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чому для SELECT використовувався DBMS_FGA, а для INSERT, DELETE, 

UPDATE тригер, який писав дані в таку ж таблицю, що і add_policy. 

В таблиці 5.1 показано статистика кількості запитів до різних таблиць 

системи. Назви таблиць бралися не оригінальні для того, щоб не розкривати 

схему баз даних. 

Таблиця 5.1. 

Статистика виконання типів запитів першої системи розподіленої 

обробки запитів 

Назва таблиці в БД Select Insert Update Delete 

Таблиця1 533 282 186 19 

Таблиця2 522 225 193 18 

Таблиця3 520 272 124 27 

Таблиця4 359 377 135 23 

Таблиця5 558 267 143 28 

Таблиця6 526 289 115 19 

Таблиця7 547 287 185 14 

Таблиця8 518 288 175 26 

Таблиця9 526 273 100 19 

Таблиця10 250 299 163 31 

Таблиця11 560 238 180 17 

Таблиця12 563 266 121 17 

Таблиця13 528 266 135 19 

Таблиця14 545 223 152 38 

Таблиця15 567 240 100 17 

Таблиця16 440 270 123 16 

Таблиця17 597 144 159 27 

Таблиця18 576 290 114 21 

Таблиця19 503 238 134 27 

Таблиця20 708 277 183 26 

Таблиця21 565 245 195 20 

Таблиця22 553 230 134 20 

Таблиця23 521 456 177 12 

Таблиця24 599 228 164 28 

Таблиця25 714 49 141 13 

Таблиця26 506 235 162 37 

Середнє по 26 таблицях 534,7692 294,7692 149,7308 25,57692 
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Звідси видно, що середнє значення виконання для запитів першої 

системи буде: 

1. Для Select середня кількість виконання рівна 534,7692. 

1. Для Insert середня кількість виконання рівна 294,7692. 

1. Для Update середня кількість виконання рівна 149,7308. 

1. Для Delete середня кількість виконання рівна 25,57692. 

Для другої системи (описаної у розділі 2)  визначимо статистику 

виконання запитів до розподілених баз даних. Статистика збиралася за період 

один місяць, з звернень до усіх таблиць та виконанні усіх видів запитів, при 

чому для SELECT використовувався DBMS_FGA, а для INSERT, DELETE, 

UPDATE тригер, який писав дані в таку ж таблицю, що і add_policy. 

В таблиці 5.2 показано статистика кількості запитів до різних таблиць 

системи. Назви таблиць бралися не оригінальні для того, щоб не розкривати 

схему баз даних. 

Таблиця 5.2. 

Статистика виконання типів запитів другої системи розподіленої 

обробки запитів 

Назва таблиці в БД Select Insert Update Delete 

1 2 3 4 5 

Таблиця1 502 221 133 23 

Таблиця2 424 332 105 15 

Таблиця3 642 193 125 17 

Таблиця4 644 187 190 26 

Таблиця5 575 235 148 21 

Таблиця6 599 189 162 27 

Таблиця7 508 264 221 20 

Таблиця8 586 179 236 26 

Таблиця9 564 185 131 27 

Таблиця10 666 273 133 25 

Таблиця11 625 172 138 24 

Таблиця12 662 170 133 28 

Таблиця13 683 255 179 22 

Таблиця14 663 289 146 17 

Таблиця15 682 230 134 22 

Таблиця16 430 284 166 24 
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1 2 3 4 5 

Таблиця17 491 230 187 24 

Таблиця18 693 305 233 29 

Таблиця19 461 268 198 23 

Таблиця20 682 305 242 18 

Таблиця21 504 327 162 16 

Таблиця22 584 234 233 27 

Таблиця23 659 161 231 22 

Таблиця24 516 291 194 16 

Таблиця25 599 268 149 22 

Таблиця26 555 266 241 17 

Таблиця27 591 262 142 19 

Таблиця28 411 301 131 17 

Таблиця29 536 344 124 18 

Таблиця30 476 220 106 28 

Таблиця31 553 296 215 28 

Таблиця32 670 229 186 22 

Таблиця33 688 265 233 20 

Таблиця34 533 244 210 26 

Таблиця35 684 200 168 15 

Таблиця36 441 270 222 16 

Таблиця37 655 292 105 21 

Таблиця38 564 234 223 19 

Таблиця39 564 240 244 26 

Таблиця40 643 154 139 18 

Таблиця41 696 307 148 21 

Таблиця42 660 322 208 29 

Таблиця43 469 229 139 15 

Таблиця44 669 348 211 28 

Таблиця45 674 283 110 17 

Таблиця46 509 181 242 23 

Таблиця47 626 265 219 29 

Таблиця48 552 340 242 28 

Таблиця49 695 192 109 20 

Таблиця50 482 221 135 29 

Таблиця51 698 160 127 17 

Таблиця52 447 313 162 23 

Таблиця53 612 161 230 17 

Таблиця54 685 165 231 27 

Таблиця55 652 307 205 19 

Таблиця56 419 295 171 19 

Середнє по 56 таблицях 584,9107 289,1607 156,5536 22 
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Звідси видно, що середнє значення виконання для запитів другої 

розподіленої системи буде:  

1. Для Select середня кількість виконання рівна 584,875. 

1. Для Insert середня кількість виконання рівна 289,1607. 

1. Для Update середня кількість виконання рівна 156,5536. 

1. Для Delete середня кількість виконання рівна 22. 

Для третьої системи (описаної у розділі 2)  визначимо статистику 

виконання запитів до розподілених баз даних. Статистика збиралася за період 

один місяць, з звернень до усіх таблиць та виконанні усіх видів запитів, при 

чому для SELECT використовувався DBMS_FGA, а для INSERT, DELETE, 

UPDATE тригер, який писав дані в таку ж таблицю, що і add_policy. 

В таблиці 5.3 показано статистика кількості запитів до різних таблиць 

системи. Назви таблиць бралися не оригінальні для того, щоб не розкривати 

схему баз даних. 

Таблиця 5.3. 

Статистика виконання типів запитів третьої системи розподіленої 

обробки запитів 

Назва таблиці в БД Select Insert Update Delete 

1 2 3 4 5 

Таблиця1 413 229 52 16 

Таблиця2 483 329 217 22 

Таблиця3 698 264 146 16 

Таблиця4 486 224 212 23 

Таблиця5 648 273 131 23 

Таблиця6 405 327 176 24 

Таблиця7 520 343 84 29 

Таблиця8 461 311 55 24 

Таблиця9 552 247 78 20 

Таблиця10 586 320 173 16 

Таблиця11 472 337 174 20 

Таблиця12 512 322 95 17 

Таблиця13 437 214 170 26 

Таблиця14 460 246 126 17 

Таблиця15 536 252 163 19 

Таблиця16 598 200 95 18 
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1 2 3 4 5 

Таблиця17 517 342 148 29 

Таблиця18 697 285 209 15 

Таблиця19 629 261 100 16 

Таблиця20 434 257 99 23 

Таблиця21 607 208 195 16 

Таблиця22 410 238 121 18 

Таблиця23 659 345 208 19 

Таблиця24 440 260 120 18 

Таблиця25 595 272 213 21 

Таблиця26 470 243 75 23 

Таблиця27 447 302 52 26 

Таблиця28 403 252 63 16 

Таблиця29 417 212 157 24 

Таблиця30 445 224 86 17 

Таблиця31 559 257 68 15 

Таблиця32 591 299 201 20 

Таблиця33 698 209 126 24 

Таблиця34 527 329 109 20 

Таблиця35 671 244 211 20 

Таблиця36 471 293 81 22 

Таблиця37 667 329 86 15 

Таблиця38 633 321 64 22 

 Середнє по 38 таблицях 533 284,2105 119,9737 22,23684 

 

Звідси видно, що середнє значення виконання для запитів третьої 

розподіленої системи буде:  

1. Для Select середня кількість виконання рівна 533. 

1. Для Insert середня кількість виконання рівна 284,2105. 

1. Для Update середня кількість виконання рівна 119,9737. 

1. Для Delete середня кількість виконання рівна 22,23684. 

Для четвертої розподіленої системи (описаної у розділі 2)  визначимо 

статистику виконання запитів до розподілених баз даних. Статистика 

збиралася за період один місяць, з звернень до усіх таблиць та виконанні усіх 

видів запитів, при чому для SELECT використовувався DBMS_FGA, а для 

INSERT, DELETE, UPDATE тригер, який писав дані в таку ж таблицю, що і 

add_policy. 
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В таблиці 5.4 показано статистика кількості запитів до різних таблиць 

системи. Назви таблиць бралися не оригінальні для того, щоб не розкривати 

схему баз даних. 

Таблиця 5.4. 

Статистика виконання типів запитів третьої системи розподіленої 

обробки запитів 

Назва таблиці в БД Select Insert Update Delete 

Таблиця1 479 291 74 23 

Таблиця2 584 242 153 28 

Таблиця3 694 239 195 27 

Таблиця4 415 284 78 19 

Таблиця5 559 251 149 20 

Таблиця6 656 301 120 23 

Таблиця7 656 270 56 20 

Таблиця8 546 274 83 21 

Таблиця9 555 288 73 16 

Таблиця10 557 325 51 26 

Таблиця11 607 327 148 16 

Таблиця12 613 320 147 22 

Таблиця13 478 249 59 16 

Таблиця14 513 260 139 23 

Таблиця15 459 287 174 17 

Таблиця16 473 232 120 22 

Таблиця17 421 263 108 21 

Таблиця18 527 209 176 25 

Таблиця19 500 317 169 15 

Таблиця20 428 244 195 15 

Таблиця21 669 285 71 47 

Таблиця22 532 209 59 16 

Таблиця23 419 281 204 29 

Таблиця24 432 329 144 22 

Таблиця25 530 214 57 19 

Таблиця26 537 217 57 18 

Таблиця27 576 254 185 23 

Середнє по 27 таблицях 573,8889 288,963 100,1481 25,7037 

 

Звідси видно, що середнє значення виконання для запитів третьої 

розподіленої системи буде:  
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1. Для Select середня кількість виконання рівна 573,8889. 

1. Для Insert середня кількість виконання рівна 288,963. 

1. Для Update середня кількість виконання рівна 100,1481. 

1. Для Delete середня кількість виконання рівна 25,7037. 

Дальше вирахуємо середнє значення кількості використання всіх 

запитів по видам запитів. Для Select середня кількість використання для 

чотирьох систем: 

 

534,7692 584,875 533 573,8889
556.633.

4
sq

  
                  (5.1) 

 

Для Insert середня кількість використання для чотирьох розподілених 

систем: 

 

294,7692 289,1607 284,2105 288,963
289,276.

4
iq

  
                (5.2) 

 

Для Update середня кількість використання для чотирьох розподілених 

систем: 

 

149,7308 156,5536 119,9737 100,1481
131.601.

4
uq

  
               (5.3) 

 

Для Delete середня кількість використання для чотирьох розподілених 

систем: 

 

25,57692 22 22,23684 25,7037
23.8777.

4
dq

  
                  (5.4) 

 

Звідси можна визначити коефіцієнт використання розподілених систем 

обробки даних для запитів типу Select за формулою: 
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0,553.s
select

all c

q
k

q q
 


                                     (5.5) 

 

Визначимо коефіцієнт використання розподілених систем обробки 

даних для запитів типу Insert за формулою: 

 

0,286.i
insert

all c

q
k

q q
 


                                        (5.6) 

 

Визначимо коефіцієнт використання розподілених систем обробки 

даних для запитів типу Update за формулою: 

 

0,129.u
update

all c

q
k

q q
 


                                   (5.7) 

 

Визначимо коефіцієнт використання розподілених систем обробки 

даних для запитів типу Delete за формулою: 

 

0,023.d
delete

all c

q
k

q q
 


                                   (5.8) 

 

Визначимо коефіцієнт використання розподілених систем обробки 

даних для внесення змін в вузли керування розподіленої системи обробки 

даних за формулою: 

 

0,009.c
c

all c

q
k

q q
 


                                          (5.9) 

 

Дані коефіцієнти потрібні для визначення середнього часу обробки 

запитів для розподіленої системи з використанням гетерогенних баз даних. 
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5.4. Визначення необхідної кількості вузлів бази даних в залежності від 

розмірності розподіленої системи обробки даних 

 

5.4.1. Визначення необхідної кількості вузлів баз даних за допомогою 

моделюючого середовища 

 

Для визначення часу обробки запитів в розподіленій гетерогенній 

розподіленій системі потрібно знайти час обробки запитів для кожного виду 

запитів, взявши при цьому різну кількість вузлів системи, а саме: 20, 50, 100, 

500, 1000. 

Знайдемо час обробки запитів на Select (рис. 5.5 ) для 20 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.5. Час обробки пакету-запиту типу Select в розподіленій системі 

з 20 вузлів 

 

Знайдемо час обробки запитів на Select (рис. 5.6 ) для 50 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 
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Рис. 5.6. Час обробки пакету-запиту типу Select в розподіленій системі 

з 50 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Select (рис. 5.7 ) для 100 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 

 

Рис. 5.7. Час обробки пакету-запиту типу Select в розподіленій системі 

з 100 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Select (рис. 5.8 ) для 500 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 

 

Рис. 5.8. Час обробки пакету-запиту типу Select в розподіленій системі 

з 500 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Select (рис. 5.9 ) для 1000 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кб. 

 

Рис. 5.8. Час обробки пакету-запиту типу Select в розподіленій системі 

з 1000 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Insert (рис. 5.9 ) для 20 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кб. 

 

Рис. 5.9. Час обробки пакету-запиту типу Insert в розподіленій системі з 

20 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Insert (рис. 5.10 ) для 50 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кб. 

 

Рис. 5.10. Час обробки пакету-запиту типу Insert в розподіленій системі 

з 50 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Insert (рис. 5.11 ) для 100 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 

 

Рис. 5.11. Час обробки пакету-запиту типу Insert в розподіленій системі 

з 100 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Insert (рис. 5.12) для 500 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кб. 

 

Рис. 5.12. Час обробки пакету-запиту типу Insert в розподіленій системі 

з 500 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Insert (рис. 5.13 ) для 1000 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 

 

Рис. 5.13. Час обробки пакету-запиту типу Insert в розподіленій системі 

з 1000 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Update (рис. 5.14 ) для 20 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.14. Час обробки пакету-запиту типу Update в розподіленій 

системі з 20 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Update (рис. 5.15 ) для 50 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кб. 

 

Рис. 5.15. Час обробки пакету-запиту типу Update в розподіленій 

системі з 50 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Update (рис. 5.16 ) для 100 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кб. 

 

Рис. 5.16. Час обробки пакету-запиту типу Update в розподіленій 

системі з 100 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Update (рис. 5.17 ) для 500 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 

 

Рис. 5.17. Час обробки пакету-запиту типу Update в розподіленій 

системі з 500 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Update (рис. 5.18 ) для 1000 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 

 

Рис. 5.18. Час обробки пакету-запиту типу Update в розподіленій 

системі з 1000 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Delete (рис. 5.19 ) для 20 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.19. Час обробки пакету-запиту типу Delete в розподіленій 

системі з 20 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Delete (рис. 5.20 ) для 50 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 

 

Рис. 5.20. Час обробки пакету-запиту типу Delete в розподіленій 

системі з 50 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Delete (рис. 5.21 ) для 100 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кб. 

 

Рис. 5.21. Час обробки пакету-запиту типу Delete в розподіленій 

системі з 100 вузлів 

Знайдемо час обробки запитів на Delete (рис. 5.22 ) для 500 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кб. 

 

Рис. 5.22. Час обробки пакету-запиту типу Delete в розподіленій 

системі з 500 вузлів 
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Знайдемо час обробки запитів на Delete (рис. 5.23 ) для 1000 вузлів 

розподіленої системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої 

мережі:  запитів,  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  

Кб. 

 

Рис. 5.23. Час обробки пакету-запиту типу Delete в розподіленій 

системі з 1000 вузлів 

Після того, як було визначено для всіх типів запитів час обробки в 

залежності від вузлів, виникає задача звести все і порахувати загальний час 

обробки запитів для визначення необхідної кількості вузлів при врахування 

коефіцієнтів застосування запитів. Для цього використаємо формулу: 

 

       

 

*   * *

* * .

select select insert insert update update

delete delete command command

T K k T K k T K k T K

k T K k T

   


     (5.10) 

 

За даною формулою побудуємо графік залежності часу обробки пакетів 

від кількості вузлів баз даних при різній загальній кількості вузлів (рис. 5.24). 
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Рис. 5.24. Розподіл часу обробки пакетів в залежності від кількість 

вузлів бази даних при різній загальній кількості вузлів розподіленої системи 

Аналіз результатів моделювання показав, що при збільшенні кількості 

вузлів системи, кількість вузлів в яких розміщені бази даних збільшуються не 

пропорційно. Це пояснюється збільшенням навантаження на проведення 

реплікацій при запитах не пов’язаних з пошуком. Для мережі з 20 вузлів 

необхідно обрати 4 вузла з базами даних, 50 вузлів – 4 вузла, 100 вузлів – 5 

вузлів, 500 вузлів – 6 вузлів, в для 1000 вузлів розподіленої системи 

необхідно 5 вузлів з базами даних. 

 

5.4.2. Визначення необхідної кількості вузлів баз даних за допомогою 

нейромережі 

 

Для вирішення завдання визначення необхідної кількості вузлів баз 

даних можна застосовувати нейромережі, в звязку з тим, що вони є 

найпоширенішим засобом розпізнавання даних та в нашому випадку були 

обрані для «розпізнавання» ситуацій для оцінки кількості вузлів в 

розподілених системах обробки даних. 
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Параметри задачі, які необхідно подавати на входи нейромережі, 

повинні повною мірою відображати структуру задачі, тому вибрано 

наступний перелік цих параметрів: кількість рівнів, кількість підзадач, 

середня обчислювальна складність підзадачі, середня кількість вхідних 

потоків даних на підзадачу (arcsOnStAvg), номер рівня з максимальною 

кількістю під задач (levMaxVol), максимальна кількість підзадач серед усіх 

рівнів (maxLevVol), середня кількість підзадач на рівні (stOnLevAvg), 

коефіцієнт взаємодії між підзадачами (interconCoef). 

Навчання нейромережі проводилося за спеціальним набором даних, які 

були отримані із 3000 задач експериментів. Набір складався із 10 груп по 300 

задач виконання. Для цих груп задачі повинні відрізнятися не тільки формою 

графа, а і відповідною конфігурацією зв’язків між цими вузлами.  

Також задачі, які були розділені по грапах, відрізняються 

конфігурацією зв’язків між вузлами розподіленої системи. Відповідно 

половина цих задач є вхідними даними для виконання підзадач, які повинні 

надходити з використанням підзадач попереднього рівня. Для іншої 

половини задач ті самі вхідні дані, які використовуються для підзадач 

повинні надходити з використанням підзадач не тільки з попереднього рівня, 

а і підзадач, які повинні знаходитися на кілька рівнів нижч чи вище.Така 

множина задач повинна була податися на вхід методу визначення кількості 

вузлів баз даних на базі мережецентричного підходу. Потім, для виконання 

задач визначається середня кількість запитів в розподілених системах на 

додаткових ресурсах. 

Отриманий набір задач по визначенню відповідної кількості вузлів був 

взятий для навчання нейромережі, яка має вид багатошарового персептрона 

та складається з різноманітної кількості шарів проходження оцінки, на 

кожному з яких була застосована різна кількість нейронів. Вихідними 

даними для нейромережі – є кількість вузлів баз даних. При подачі на вхід 

нейромережі параметрів інших задач, тоді на виході повинні отримувати 

необхідну кількість вузлів баз даних. 
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Для коригування параметрів нейромережі використовується 

детермінований клас методів, які обробляються за рахунок зміни стану 

поточних параметрів та величини входів, а також бажаних виходів. Для 

нашої нейромережі використовувався метод зворотнього поширення 

помилки. 

Зміна параметрів навчання нейромережі проводилося випадковим 

чином. При цьому залишалися не змінними лише ті параметри, які привели 

до покращення результату моделювання. Для виконання експерементів по 

моделюванню визначення необхідної кількості вузлів баз даних потрібно 

використовувати наступний алгоритм:  

1. Визначити кількість параметрів нейромережі. Вибрати їх значення 

випадковим чином та при потребі змінити на невелике відхилення. 

Прорахувати значення, які були отримані на виході нейромережі за тими 

вхідними параметрами. 

2. Провести порівняння виходів нейромережі з тестовими даними та 

прорахувати процент відхилення від них. Дане відхиленн буде помилкою 

визначення вихідних даних для нейромережі. Для покращення роботи 

нейромережі потрібно провести рпоцедуру мінімізації цього відхилення 

вихідного параметру. 

3. При зменшені різниці між вихідним параметром та тестовим 

значенням потрібно фіксувати ті вхідні параметри, які не змінювалися. Коли 

нейромережа дала гірший результат, тобто збільшилось відхилення, то 

значення, які були прокориговані відкидаються та вибираються заново з 

врахуванням обмежень. 

Кроки 2 та 3 даного алгоритму потрібно повторбвати до тих пір, поки 

нейромережа не буде навчена. 

Для експериментів в моделюючому середовищі проводилася 

визначення необхідної кількості вузлів з базами даних використовуючи 

нейронні мережі, які було згенеровано в Deductor Studio Academic. Дані 

бралися з моделюючого середовища та подавалися на вхід (рис. 5.25). 
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Рис. 5.25. Завантаження частини даних для навчання нейромережі 

На рисунку 5.26 показано вибір параметрів (співвідношення між 

навчальною та тестовою множиною) для навчання нейромережі. 

 

Рис. 5.26. Вибір параметрів для навчання нейромережі 

Нейромережа багатошаровий персептрон, 5 шарів. 1-ий вхідний 7 

нейронів, три проміжних 6, 4, 2 нейрони відповідно, 5-ий вихідний 1 нейрон. 

Функція активації – сигмоїда (рис. 5.27). 
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Рис. 5.27. Вибір шарів та функції активації 

Вибираємо алгоритм навчання та його початкове налаштування (рис. 5.28). 

 

Рис. 5.28. Вибір алгоритму навчання 

Далі проводимо налаштування точності навчання та події, по якій навчання 

завершиться (рис 5.29). 



257 

 

 

 

Рис. 5.29. Вибір налаштувань точності навчання 

Процес навчання і його результат. Похибки для навчальної та тестової 

множини виділені рамкою (рис. 5.30). 

 

Рис. 5.30. Результат навчання нейромережі 
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Результатом моделювання отримуємо мережу (рис. 5.31), яка 

складається з 5 шарів. 1-ий вхідний 7 нейронів, три проміжних 6, 4, 2 

нейрони відповідно, 5-ий вихідний 1 нейрон. 

 

Рис. 5.31. Нейромережа 7х6х4х2х1 

Також було змодельоване ще дві нейромережі: перша складається з 4 

шарів. 1-ий вхідний 7 нейронів, два проміжних 5, 3 нейрони відповідно, 4-ий 

вихідний 1 нейрон (рис. 5.32) та друга, яка складається з 5 шарів. 1-ий 

вхідний 7 нейронів, три проміжних 5, 3, 2 нейрони відповідно, 5-ий вихідний 

1 нейрон (рис. 5.33). 

Перша нейромережа показала точність розпізнавання 98,18%, друга – 

98,23%, а третя – 98,62%. 
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Рис. 5.32. Нейромережа 7х5х3х1 

 

Рис. 5.33. Нейромережа 7х5х3х2х1 
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Результат розпізнавання нейромережею з найбільшим процентом 

точності на рисунку 5.34. 

 

Рис. 5.34. Результат розпізнавання нейромережі 

Дана нейромережа визначає кількість вузлів баз даних в залежності від 

параметрів розподіленої системи обробки даних з точністю 98,62%. 

 

5.5. Визначення необхідної кількості вузлів керування в залежності від 

розмірності розподіленої системи обробки даних 

 

5.5.1. Визначення необхідної кількості вузлів керування за допомогою 

моделюючого середовища 

 

Для визначення кількості вузлів, в яких встановлене керуюче 

програмне забезпечення необхідно змоделювати роботу методу визначення 

кількості вузлів керування в розподіленій системі обробки даних. Для цього 

потрібно визначити час доставки запиту в залежності від кількості вузлів 

керування для 20, 50, 100, 500 та 1000 вузлів системи. Формула для 

знаходження: 
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Знайдемо час доставки запиту (рис. 5.35 ) для 20 вузлів розподіленої 

системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої мережі: 

 мс;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.35. Час доставки запиту до керуючого вузла в розподіленій 

системі з 20 вузлів 

Знайдемо час доставки запиту (рис. 5.36 ) для 50 вузлів розподіленої 

системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої мережі: 

 мс;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.36. Час доставки запиту до керуючого вузла в розподіленій 

системі з 50 вузлів 
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Знайдемо час доставки запиту (рис. 5.37 ) для 100 вузлів розподіленої 

системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої мережі: 

 мс;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.37. Час доставки запиту до керуючого вузла в розподіленій 

системі з 100 вузлів 

Знайдемо час доставки запиту (рис. 5.38 ) для 500 вузлів розподіленої 

системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої мережі: 

 мс;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.38. Час доставки запиту до керуючого вузла в розподіленій 

системі з 500 вузлів 
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Знайдемо час доставки запиту (рис. 5.39 ) для 1000 вузлів розподіленої 

системи обробки даних з наступними параметрами розподіленої мережі: 

 мс;  Кбіт/с;  Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.39. Час доставки запиту до керуючого вузла в розподіленій 

системі з 1000 вузлів 

Розрахуємо час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних в 

залежності від кількості вузлів керування для 20, 50, 100, 500 та 1000 вузлів 

системи. Формула для знаходження: 

 

 
1

  .

N M

M

proc

i i q

S S
T M

V V





                                         (5.12) 

 

Знайдемо час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних (рис. 5.40 ) 

для 20 вузлів розподіленої системи обробки даних з наступними 

параметрами розподіленої мережі:  мс;  Кбіт/с;  

Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 
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Рис. 5.40. Час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних в 

розподіленій системі з 20 вузлів 

 

Знайдемо час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних (рис. 5.41 ) 

для 50 вузлів розподіленої системи обробки даних з наступними 

параметрами розподіленої мережі:  мс;  Кбіт/с;  

Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

 

Рис. 5.41. Час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних в 

розподіленій системі з 50 вузлів 
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Знайдемо час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних (рис. 5.42 ) 

для 100 вузлів розподіленої системи обробки даних з наступними 

параметрами розподіленої мережі:  мс;  Кбіт/с;  

Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.42. Час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних в 

розподіленій системі з 100 вузлів 

Знайдемо час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних (рис. 5.43 ) 

для 500 вузлів розподіленої системи обробки даних з наступними 

параметрами розподіленої мережі:  мс;  Кбіт/с;  

Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.43. Час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних в 

розподіленій системі з 500 вузлів 
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Знайдемо час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних (рис. 5.44 ) 

для 1000 вузлів розподіленої системи обробки даних з наступними 

параметрами розподіленої мережі:  мс;  Кбіт/с;  

Кбіт/с;  Кбіт/с; .  Кб. 

 

Рис. 5.44. Час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних в 

розподіленій системі з 1000 вузлів 

 

Після того, як було визначено час доставки пакета до керуючого вузла 

та час доставки та обробки пакету в вузлі бази даних в залежності від 

загальної кількості вузлів, виникає задача звести все і порахувати загальний 

час обробки запитів для визначення необхідної кількості вузлів керування. 

Для цього використаємо формулу: 

 

     .all com procT M T M T M                              (5.13) 

 

За даною формулою побудуємо графік залежності часу обробки пакетів 

від кількості вузлів баз даних при різній загальній кількості вузлів (рис. 5.45). 
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Рис. 5.45. Розподіл часу обробки пакетів в залежності від кількість 

вузлів керування при різній загальній кількості вузлів розподіленої системи 

Аналіз результатів моделювання показав, що при збільшенні кількості 

вузлів системи, кількість вузлів в яких розміщено керуюче програмне 

забезпечення збільшуються. Це пояснюється тим, що при збільшенні 

кількості вузлів необхідно також збільшувати кількість керуючих вузлів та 

підмереж з базами даних якими вони управлятимуть. Для мережі з 20 вузлів 

необхідно обрати 4 вузла керування, 50 вузлів – 5 вузла, 100 вузлів – 7 вузлів, 

500 вузлів – 9 вузлів, в для 1000 вузлів розподіленої системи необхідно 12 

вузлів керування. 

 

5.5.2. Визначення необхідної кількості вузлів керування за допомогою 

нейромережі 

 

Для вирішення завдання визначення необхідної кількості вузлів 

керування вибрано нейромережі, як найпоширеніший засобів розпізнавання 

образів та з метою оцінки кількості вузлів керування в розподілених 

системах обробки даних. 
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Навчання нейромережі проводилося за спеціальним набором даних, які 

були отримані із 3000 задач експериментів. Набір складався із 10 груп по 300 

задач виконання. Для цих груп задачі повинні відрізнятися не тільки формою 

графа, а і відповідною конфігурацією зв’язків між цими вузлами.  

Також задачі, які були розділені по грапах, відрізняються 

конфігурацією зв’язків між вузлами розподіленої системи. Відповідно 

половина цих задач є вхідними даними для виконання підзадач, які повинні 

надходити з використанням підзадач попереднього рівня. Для іншої 

половини задач ті самі вхідні дані, які використовуються для підзадач 

повинні надходити з використанням підзадач не тільки з попереднього рівня, 

а і підзадач, які повинні знаходитися на кілька рівнів нижч чи вище.Така 

множина задач повинна була податися на вхід методу визначення кількості 

вузлів баз даних на базі мережецентричного підходу. Потім, для виконання 

задач визначається середня кількість запитів в розподілених системах на 

додаткових ресурсах. 

Отриманий набір задач по визначенню відповідної кількості вузлів був 

взятий для навчання нейромережі, яка має вид багатошарового персептрона 

та складається з різноманітної кількості шарів проходження оцінки, на 

кожному з яких була застосована різна кількість нейронів. Вихідними 

даними для нейромережі – є кількість вузлів керування. При подачі на вхід 

нейромережі параметрів інших задач, тоді на виході повинні отримувати 

необхідну кількість вузлів керування. 

Для експериментів в моделюючому середовищі проводилася 

визначення необхідної кількості вузлів з базами даних використовуючи 

нейронні мережі, які було згенеровано в Deductor Studio Academic. Дані 

бралися з моделюючого середовища та подавалися на вхід (рис. 5.46). 
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Рис. 5.46. Завантаження частини даних для навчання нейромережі 

На рисунку 5.47 показано вибір параметрів (співвідношення між 

навчальною та тестовою множиною) для навчання нейромережі. 

 

Рис. 5.47. Вибір параметрів для навчання нейромережі 

Нейромережа багатошаровий персептрон, 5 шарів. 1-ий вхідний 7 

нейронів, три проміжних 5, 3, 2 нейрони відповідно, 5-ий вихідний 1 нейрон. 

Функція активації – сигмоїда (рис. 5.48). 
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Рис. 5.48. Вибір шарів та функції активації 

Вибираємо алгоритм навчання та його початкове налаштування (рис. 5.49). 

 

Рис. 5.49. Вибір алгоритму навчання 

Далі проводимо налаштування точності навчання та події, по якій навчання 

завершиться (рис 5.50). 
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Рис. 5.50. Вибір налаштувань точності навчання 

Процес навчання і його результат. Похибки для навчальної та тестової 

множини виділені рамкою (рис. 5.51). 

 

Рис. 5.51. Результат навчання нейромережі 

Результатом моделювання отримуємо мережу (рис. 5.52), яка 

складається з 5 шарів. 1-ий вхідний 7 нейронів, три проміжних 6, 4, 2 

нейрони відповідно, 5-ий вихідний 1 нейрон. 
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Рис. 5.52. Нейромережа 7х5х3х2х1 

Також було змодельоване ще дві нейромережі: перша складається з 6 

шарів. 1-ий вхідний 7 нейронів, чотири проміжних 5, 4, 3, 1 нейрони 

відповідно, 6-ий вихідний 1 нейрон (рис. 5.53) та друга, яка складається з 5 

шарів. 1-ий вхідний 7 нейронів, три проміжних 6, 4, 2 нейрони відповідно, 5-

ий вихідний 1 нейрон (рис. 5.54). 

 

Рис. 5.53. Нейромережа 7х5х4х3х1х1 
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Рис. 5.54. Нейромережа 7х6х4х2х1 

Перша нейромережа показала точність розпізнавання 98,65%, друга – 

97,23%, а третя – 97,18%. 

Результат розпізнавання нейромережею з найбільшим процентом 

точності на рисунку 5.55. 

 

Рис. 5.55. Результат розпізнавання нейромережі 

Дана нейромережа визначає кількість вузлів керування в залежності від 

параметрів розподіленої системи обробки даних та загальної кількості вузлів 

з точністю 98,65%. 
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5.6. Порівняльний аналіз роботи методики синтезу розподіленої системи 

обробки даних 

 

Розглянемо комп’ютерні мережі, яка складається з N вузлів та великої 

кількості даних, які зберігаються в частині цих вузлів. Кожний вузол 

здійснює обробку пакетів по своєму. В вузлах, які відповідають за 

розміщення бази даних здійснюється обробка запитів та підготовка 

відповідей. В вузлах, в яких розміщене керуюче програмне забезпечення 

здійснюється обробка команд керування та визначення маршрутів 

проходження пакетів. Проміжні вузли виконують функцію маршрутизації 

пакетів від вузлів з керуючим програмним забезпеченням та до вузлів з 

базами даних і навпаки. Типові сценарії використання розподілених систем 

обробки даних з динамічною структурою на основі мережецентричного 

керування накладають певні обмеження на структуру та функціонування 

вузлів та каналів між ними.  

Розглянемо узагальнену методику синтезу розподіленої системи 

обробки даних, що ґрунтується на моделях оцінювання параметрів обробки 

даних та аналізу і прогнозування функціональних параметрів, а також 

методах визначення кількості вузлів обробки даних та механізму обробки 

інформації в розподілених комп’ютерних системах з динамічною структурою 

на основі мережецентричного механізму управління.  

Для проведення експерименту візьмемо чотири системи, які були 

описані вище та визначимо, як зміниться час обробки запитів після 

застосування методики синтезу розподіленої системи обробки даних з 

використанням моделей оцінювання параметрів обробки даних та аналізу і 

прогнозування функціональних параметрів, а також методах визначення 

кількості вузлів обробки даних та механізму обробки інформації в 

розподілених комп’ютерних системах з динамічною структурою на основі 

мережецентричного механізму управління.  
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Прорахуємо середній час обробки запитів до застосування узагальненої 

методики та після її застосування в гетерогенних розподілених базах даних 

(рис. 5.56). 

 

 

Рис. 5.56. Результат застосування узагальненої методики 

Як видно з рисунка 5.56 застосування узагальненої методики синтезу 

розподіленої системи обробки даних, що ґрунтується на моделях оцінювання 

параметрів обробки даних та аналізу і прогнозування функціональних 

параметрів, а також методах визначення кількості вузлів обробки даних та 

механізму обробки інформації в розподілених комп’ютерних системах з 

динамічною структурою на основі мережецентричного механізму управління 

дає виграш по часу обробки запитів від 13% до 14,7%. 

Проведемо розрахунок економії коштів при застосування узагальненої 

методики синтезу розподіленої системи обробки даних. Для цього в таблицю 

5.5 винесемо основні розрахунки по чотирьом системам. 
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Таблиця 5.5. 

Розрахунок економії коштів при застосування узагальненої методики 

синтезу розподіленої системи обробки даних 

  1 система 2 система 3 система 4 система 

Час обробки до 

методики 4200 119200 21300000 13900000 

Час обробки після 

методики 3650 103000 18200000 11850000 

Середня кількість 

запитів за місяць 500 1000 1000000 1000000 

Час економії за 

місяць 550 16200 3100000 2050000 

Час економії за рік 6600 194400 37200000 24600000 

Годин 

зекономлено за рік 0,001833333 0,054 10,333 6,833 

Днів зекономлено 

за рік 0,000229167 0,00675 1,29166667 0,854166667 

Місяців 

зекономлено за рік 1,04167E-05 0,000306818 0,05871212 0,038825758 

Ціна за місяць 5000 5000 5000 5000 

Економія коштів за 

рік 1,5625 4602,27 5871212,12 3494318,182 

 

Як видно з таблиці для великих систем з великою кількістю 

користувачів та запитів, економія по грошах, які ідуть на зарплату 

працівників за рік буде рівна кільком міліонам гривень, а для малих систем 

економія коштів незначна. 
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Висновки до розділу 5 

 

Розроблено архітектуру розподіленої системи обробки даних з 

використанням баз даних для проведення експериментальних досліджень 

часу обробки запитів. Показано, що експериментальні дослідження доцільно 

проводити на трьох операційних системах, а для побудови програмного 

середовища вибрати мову програмування C#.  

Запропоновані механізми реалізації комплексної системи управління 

взаємодії Web-порталу з гетерогенними розподіленими базами даних з 

динамічною структурою на основі мережецентричного підходу. Показано, 

що запропонований механізм підтримує можливість конвертації ресурсів з 

гетерогенних СУБД з різним форматом зберігання даних в єдиний формат 

для обробки пакетів в вузлах керування з застосуванням планувальника та 

брокера. 

Для визначення вагових коефіцієнтів використання запитів в 

розподіленій системі обробки даних взято чотири розподілені системи 

обробки даних з різною кількістю вузлів та було проведено збір статистики. 

Для простоти експерименту всі ці системи використовують розподілені бази 

даних в вузлах, яких встановлено СУБД Oracle. Розраховано середнє 

значення кількості використання всіх запитів по видам запитів та визначено 

коефіцієнти використання розподілених систем обробки даних, які потрібні 

для визначення середнього часу обробки запитів для розподіленої системи з 

використанням гетерогенних баз даних. 

Для визначення часу обробки запитів в розподіленій гетерогенній 

розподіленій системі знайдено час обробки запитів для кожного виду запитів, 

взявши при цьому різну кількість вузлів системи: 20, 50, 100, 500, 1000. 

Аналіз результатів моделювання показав, що при збільшенні кількості 

вузлів системи, кількість вузлів в яких розміщені бази даних збільшуються не 

пропорційно. Це пояснюється збільшенням навантаження на проведення 

реплікацій при запитах не пов’язаних з пошуком. Для мережі з 20 вузлів 
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необхідно обрати 4 вузла з базами даних, 50 вузлів – 4 вузла, 100 вузлів – 5 

вузлів, 500 вузлів – 6 вузлів, в для 1000 вузлів розподіленої системи 

необхідно 5 вузлів з базами даних. Для вирішення завдання визначення 

необхідної кількості вузлів баз даних вибрано нейромережі, яка показала 

процент точності визначення кількості вузлів баз даних 98,62%. 

Для визначення кількості вузлів, в яких встановлене керуюче 

програмне забезпечення змоделювано роботу методу визначення кількості 

вузлів керування в розподіленій системі обробки даних. Для цього визначено 

час доставки запиту в залежності від кількості вузлів керування для 20, 50, 

100, 500 та 1000 вузлів системи. Розраховано час доставки та обробки пакету 

в вузлі бази даних в залежності від кількості вузлів керування для 20, 50, 100, 

500 та 1000 вузлів системи та знайдено загальний час обробки запитів для 

визначення необхідної кількості вузлів керування. 

Аналіз результатів моделювання показав, що при збільшенні кількості 

вузлів системи, кількість вузлів в яких розміщено керуюче програмне 

забезпечення збільшуються. Це пояснюється тим, що при збільшенні 

кількості вузлів необхідно також збільшувати кількість керуючих вузлів та 

підмереж з базами даних якими вони управлятимуть. Для мережі з 20 вузлів 

необхідно обрати 4 вузла керування, 50 вузлів – 5 вузла, 100 вузлів – 7 вузлів, 

500 вузлів – 9 вузлів, в для 1000 вузлів розподіленої системи необхідно 12 

вузлів керування. Для вирішення завдання визначення необхідної кількості 

вузлів керування вибрано нейромережі, яка показала процент точності 

визначення кількості вузлів баз даних 98%. 

Застосування узагальненої методики синтезу розподіленої системи 

обробки даних, що ґрунтується на моделях оцінювання параметрів обробки 

даних та аналізу і прогнозування функціональних параметрів, а також 

методах визначення кількості вузлів обробки даних та механізму обробки 

інформації в розподілених комп’ютерних системах з динамічною структурою 

на основі мережецентричного механізму управління дає виграш по часу 

обробки запитів від 13% до 14,7%. 
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Проведено розрахунок економії коштів при застосування узагальненої 

методики синтезу розподіленої системи обробки даних. Показано, що для 

систем з великою кількістю користувачів та вузлів, економія по грошах, які 

ідуть на зарплату працівників за рік буде рівна кільком міліонам гривень, а 

для малих систем економія коштів незначна. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема розробки моделей та методів, які забезпечують 

підвищення ефективності управління розподіленою базою даних в 

комп’ютерних системах з динамічною структурою на основі 

мережецентричного підходу. Ця проблематика має суттєве значення для 

проектування та модернізації існуючих розподілених систем обробки даних з 

метою забезпечення їх високої ефективності при обробці запитів в 

гетерогенних розподілених базах даних. Відсутність аналогічних рішень у 

нашій країні та за кордоном робить результати досліджень пріоритетними. 

В дисертації одержані наступні основні результати: 

1. На підставі проведеного аналізу існуючих моделей та методів на 

даний час в практиці і теорії побудови та експлуатації гетерогенних 

розподілених баз даних в мережах загострилося протиріччя між необхідністю 

стійкого функціонування гетерогенних розподілених баз даних в умовах 

впливу внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих факторів і можливостями 

існуючих методів забезпечення обробки інформації в дротових та 

бездротових мережах в динамічному середовищі передачі даних. В сучасних 

наукових працях основна увага приділяється задачі проектування 

розподілених систем обробки даних. Разом з тим, в цих роботах не в повній 

мірі відображені питання визначення оптимальної кількості вузлів баз даних, 

відсутні механізми застосування мережецентричного керування та 

збереження системою можливості ефективного виконання основних функцій 

в умовах динамічної зміни параметрів. Недосконалість і обмеженість 

існуючих наукових методів підтримки заданих параметрів функціонування 

баз даних, не дозволяє забезпечити ефективне керування в розподіленій 
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системі обробки даних, тому сформульована в дисертації науково-прикладна 

проблема є актуальною. 

2. Вперше розроблено модель оцінювання параметрів обробки 

інформації в розподілених системах з динамічною структурою в яких 

реалізовано гетерогенні розподілені бази даних наукова новизна якої полягає 

в тому, що вона ґрунтується на виборі кортежу параметрів розподіленої 

системи та врахуванні обмежень, що дозволяє формалізувати структуру 

управління обробки запитів в розподілених базах даних. Дана модель є 

основою запропонованих методичних основ і дозволяє розробити моделі та 

методи для забезпечення ефективного керування розподіленою системою 

обробки даних з динамічною структурою. 

3. Вперше розроблено метод визначення необхідної кількості вузлів 

бази даних наукова новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на 

застосуванні механізму визначення вагових коефіцієнтів видів запитів, що 

дозволяє отримати потрібну кількість вузлів баз даних в розподіленій системі 

для забезпечення відповідних вимог до параметрів обробки запитів та 

підвищення швидкості їх обробки. Зазначений метод дозволяє якісно і 

кількісно визначати для заданого набору параметрів розподіленої системи 

обробки даних кількість вузлів баз даних, які забезпечать найшвидшу 

обробку запитів. 

4. Вперше розроблено метод визначення кількості керуючих вузлів в 

розподіленій системі наукова новизна якого полягає в тому, що він базується 

на застосуванні мережецентричного підходу на основі двухконтурної 

організації розмежування вузлів та модифікації методу пошуку параметрів 

графу визначення мінімального часу доставки пакету, що дозволяє визначити 

потрібну кількість керуючих вузлів в залежності від структури розподіленої 

системи обробки даних. Така двухконтурна організація розподіленої системи 

обробки даних дозволяє скоротити час обробки запитів та проводити зміни 

вузлів в системі керування без впливу на якість обробки та доставки пакетів. 
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5. Удосконалено модель для аналізу та прогнозування функціональних 

параметрів розподілених систем обробки даних, яка відрізняється від 

існуючих тим, що вона ґрунтується на застосуванні механізму на основі 

фрактального підходу, що дозволяє розрахувати для фрактоїда (фрагмента 

розподіленої системи з динамічною структурою в якій реалізовано 

гетерогенні розподілені бази даних) базовий показник функціонування – час 

обробки запитів та виконати перехід від показника фрактоїда до показника 

всієї розподіленої комп’ютерної системи та сформувати середовище 

розподіленої системи обробки даних з заданими параметрами обробки 

запитів. Головною перевагою даної моделі є те, що вона дозволяє коректно 

оцінити показники функціонування розподіленої комп’ютерної системи. 

6. Вперше розроблено методику синтезу розподіленої системи обробки 

даних наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на моделях 

оцінювання параметрів обробки даних та аналізу і прогнозування 

функціональних параметрів, а також методах визначення кількості вузлів 

обробки даних та механізму обробки інформації в розподілених 

комп’ютерних системах з динамічною структурою на основі 

мережецентричного механізму управління, яка дозволяє підвищити 

ефективність функціонування гетерогенних розподілених баз даних. 

Реалізація запропонованої методики дозволяє синтезувати розподілену 

систему обробки даних для обробки запитів до гетерогенних баз даних з 

урахуванням параметрів вузлів та пропускної здатності каналів між вузлами. 

7. Реалізація запропонованих в дисертації методичних основ побудови 

розподілених систем обробки даних з використанням гетерогенних баз 

даних, як сукупність концептуального, теоретичного та технологічного 

базису, дозволяє: проектувати і експлуатувати розподілені комп’ютерні 

мережі в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх факторів; зменшити час 

обробки пакетів за рахунок введення додаткових вузлів баз даних та 

двухконтурного середовища; здійснювати зміну параметрів розподіленої 

системи обробки даних при динамічній зміні топології комп’ютерної мережі 
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та її параметрів; проектувати розподілені системи з ефективною обробкою 

даних при заданих обмеженнях на параметри системи. 

8. Реалізація запропонованої двохконтурної організації комп’ютерної 

системи та засобів забезпечення (планувальник та брокер) 

мережецентричного керування дозволить скоротити час обробки запитів. 

9. Результати досліджень прийняті до впровадження в ДП 

«Інфоресурс» (акт від 27.03.2020 р.), ПрАТ «НДІ ПІТ» (акт від 22.04.2020 р.), 

в ТОВ «Нафтогазбудінформатика» (акт від 27.04.2020 р.), в КБ ІС КПІ ім. 

Ігоря Сікорського (акт від 20.02.2020 р.), в навчальний процес кафедри 

технічної кібернетики Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» при викладанні 

дисциплін «Основи програмування» та «Методи інтелектуальної обробки 

даних» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення», «Захист інформації в комп’ютерних мережах» для студентів 

спеціальності 126 «Інформаційні технології» денної та заочної форм 

навчання (акт від 30.04.2020 р.). 

10. Мета досліджень щодо підвищенні ефективності функціонування 

гетерогенних розподілених баз даних шляхом розробки та реалізації моделей 

та методів обробки даних в розподілених комп’ютерних системах з 

організацією на основі мережецентричного підходу, досягнута та всі часткові 

завдання вирішені повністю. Наукові результати досліджень є внеском у 

розвиток  інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, 

розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально 

розосереджених комп’ютерних систем і мереж із розподіленими базами 

даних і знань, зокрема комерційного призначення.  

11. Перспективними шляхами подальших досліджень у розглянутому 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та 

удосконалених існуючих методів підвищення ефективності часу обробки 

запитів в розподілених комп’ютерних мережах з використанням 
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мережецентричного підходу, які мають бути застосовані в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. 
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