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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 
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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 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 повноцінне управління 

гетерогенними розподіленими базами даних. 
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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:  

– «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 
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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 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 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 
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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 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 
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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: 

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 

«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 
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[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 

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 
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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 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). 

– 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). 
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– 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. 

 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

науково-прикладну проблему, мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження, 

наукову новизну одержаних результатів, практичне значення результатів, зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами досліджень Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Визначено особистий внесок здобувача, відомості про апробацію 

результатів роботи, публікації. 

У першому розділі дисертації здійснено порівняльний аналіз основних 

параметрів розподілених систем обробки даних, аналіз гетерогенних 

розподілених баз даних та аналіз організації обробки запитів в комп’ютерних 

мережах. Здійснено постановку проблеми дослідження. У загальному вигляді 

розподілену систему обробки даних можна описати у вигляді неорієнтованого 

графа, який забезпечує взаємодію між користувачами та вузлами баз даних. 

Визначено основні принципи організації керування розподіленими мережами та 

визначені пристрої, що входять в розподілену систему обробки даних. Показано, 

що використання централізованого та децентралізованого керування не дає 

ефективних результатів для обробки пакетів в розподілених системах обробки 

даних. Визначено проблеми організації, зберігання та обробки даних в базах 

даних. 

Розглянута загальна концепція побудови розподілених систем обробки з 

використанням мультибаз даних та проведений аналіз властивостей, які 

виникають у них, а саме: при побудові розподілених баз даних не завжди є 

можливість використати різні системи управління базами даних. Потрібно 
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вирішувати питання забезпечення обробки запитів в зв’язку з відсутністю 

єдиних правил обробки пакетів в вузлах з базами даних та налаштувань самих 

вузлів. При зверненні до мультибаз даних обов’язково потрібно використовувати 

об’єкти, які допомагають в обробці пакетів, а це не завжди пришвидшує 

виконання самих запитів та підготовку відповіді. 

За результатами аналізу наукових джерел, наукових методів вирішення 

поставленої мети сформульовано актуальну науково-прикладну проблему, що 

полягає в розробці 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. 

Другий розділ присвячено розробці основних теоретичних положень 

щодо обробки запитів в розподілених системах обробки даних з використанням 

гетерогенних розподілених баз даних. 

Для ефективного управління роботою розподіленої системи обробки даних 

з використанням баз даних розроблено концепцію обробки пакетів – запитів з 

використанням вузлів в яких встановлене керуюче програмне забезпечення на 

основі мережецентричного підходу. Проведено 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 контур, який об’єднує у собі всі інші вузли, в тому 

числі і вузли з базами даних. 

Проведено поділ компонентів першого контуру на відповідні рівні та 

описано функціональні можливості кожного з компонентів. Розроблено 

механізми їхньої взаємодії з метою покращення часу обробки виконання запитів 

в розподіленій системі обробки даних з використанням баз даних. Проведено 

виділення рівнів децентралізованого механізму управління розподіленою 

системою обробки даних, яке встановлене на першому контурі розподіленої 

системи обробки даних: рівень планувальника, рівень брокера, рівень механізмів 

прийняття та відправлення пакетів – запитів до гетерогенних баз даних. 

Для виконання децентралізованого управління у розподілених системах 

обробки даних в програмному забезпеченні вузла керування знаходиться 

планувальник (рис. 1а), 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 знаходяться в інших підмережах. Брокер (рис. 1б) 

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 
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розділити пакет – запит при цьому не повинно порушуватися цілісність даних; 

розбиття пакету з запитом на пакети з підзапитами  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. 

 
а)                       б)  

Рис. 1. Схема роботи планувальника (а) та брокера (б) вузла керування 

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. 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.  

Для формалізації обробки запитів в розподіленій системі обробки даних з 

використанням баз даних при мережецентричному керуванні потрібно 

розробити математичну модель, яка опише всі процеси, що проходять при 

обробці пакетів з запитами, та накласти обмеження на розподілену динамічну 

систему обробки даних.  

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  ,                                   (1) 

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

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

обробки даних; 𝑆𝑃  – множина параметрів (Set of Parameters) розподіленої 

системи обробки даних; 𝑆𝑃𝐷𝐵 – множина параметрів (Set Parameters Database) 

бази даних; 𝑆𝑃𝐶𝑁  – множина параметрів вузлів керування (Set Parameters of 

Control Nodes) розподіленою системою обробки даних; 𝑡  – одиниця часу; 𝑛  – 

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) 

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

забезпечення для керування розподіленою системою обробки даних; 𝑠𝑑𝑏𝑛  – 

множина вузлів (Set of Database Nodes) в яких встановлено програмне 

забезпечення для гетерогенних розподілених баз даних; 𝑠𝑒𝑖𝑛  – множина 

проміжних вузлів (Set of Intermediate Nodes), які виконують функцію 

маршрутизації пакетів; 𝑠𝑟𝑛  – множина вузлів (Set of Requests Nodes), з яких 

надходять запити до розподіленої системи обробки даних. 

Для кожної з множин вузлів задаємо обмежувальні умови при яких 

розподілена система обробки даних буде працювати та матиме властивості 

розподіленої системи. 

Множина вузлів керування повинна відповідати умові: 

minscn scn ,                                                      (3) 

де scn𝑚𝑖𝑛  – визначатиметься кількістю вузлів системи розподіленої системи 

обробки даних, але не менше двох, оскільки при цьому керування розподіленою 

системою буде проводитися централізовано, що не відповідає основним 

завданням, які поставленні в дисертаційній роботі. Наступним завданням для 
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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  ,                                         (4) 

де 𝑠𝑑𝑏𝑛𝑚𝑖𝑛  – визначатиметься кількістю вузлів розподіленої системи обробки 

даних, але не менше двох, оскільки тоді система не буде розподіленою, що не 

відповідає основним завданням, які поставленні в дисертаційній роботі. 

Подальшою задачею для досліджень буде задача визначення оптимальної 

кількості вузлів (𝑠𝑑𝑏𝑛max) в розподіленій системі, що залежить від кількості 

вузлів системи. 

Для множини проміжних вузлів, які виконують функцію маршрутизації 

пакетів введемо обмеження: 

0 maxsein sein  ,                                                 (5) 

де 𝑠𝑒𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 – 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 𝑠𝑟𝑛, 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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,                                                  (6) 

де 𝑐𝑖𝑗 – елемент матриці суміжностей, який може приймати значення 1 або 0 та 

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

𝑐00 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: 

(t,n) f (P,V,R,DB,T ,T )p db cSP  ,                                     (7) 

де 𝑃  – продуктивність вузла обробки даних в розподіленій системі обробки 

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

обробки даних; 𝑅 – надійність вузла розподіленої системи обробки даних; 𝐷𝐵 – 

признак присутності в вузлі гетерогенної розподіленої бази даних; 𝑇𝑑𝑏  – час 

обробки пакету – запиту в вузлі розподіленій системі обробки даних, в якому 

знаходиться система управління базою даних; 𝑇𝑐 – час оновлення програмного 

забезпечення в вузлі керування розподіленої системи обробки даних. 
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Введемо обмеження на параметри розподіленої системи обробки даних, а 

саме на продуктивність вузла: 

minP P ,                                                      (8) 

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

характеристик. 

Опишемо початкові умови обмеження швидкості передачі даних по каналу 

зв’язку в розподіленій системі обробки даних: 

minV V ,                                                     (9) 

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

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

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

як в провідних розподілених системах обробки даних, так і в безпровідних 

системах. В безпровідних системах 𝑉𝑚𝑖𝑛 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 

для різних специфікацій є різною. 

Введемо обмеження на параметри розподіленої системи обробки даних, а 

саме на надійність вузла: 

minR R ,                                                 (10) 

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

вірогідність безвідмовної роботи системи і залежить від часу t. 

Приймемо, що ознака присутності в вузлі гетерогенної розподіленої бази 

даних буде мати наступний вигляд:  
0

1

NoDB
DB

YesDB


 


.                                       (11) 

Введемо обмеження на час обробки пакету – запиту в вузлі розподіленої 

системи обробки даних в якому розміщена система управління базою даних: 

 dbmin db dbmaxT T T  ,                                         (12) 

де 𝑇𝑑𝑏𝑚𝑎𝑥 – визначається як максимальний час затримки обробки пакетів в вузлі 

бази даних, 𝑇𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛 → 0. 

Опишемо початкові умови оновлення програмного забезпечення вузла 

керування розподіленої системи обробки даних, а саме час затримки обробки 

пакетів: 

0  c cmaxT T  ,                                               (13) 

де 𝑇𝑐𝑚𝑎𝑥 – визначається як подвоєна сума максимальних значень часу затримки 

пакетів оновлення в вузлах на шляху до вузла керування та максимальний час 

оновлення програмного забезпечення (планувальник та брокер) вузла керування. 

Задамо множину параметрів бази даних розподіленої системи обробки 

даних, як функцію наступних параметрів: 

(t,n) f (tdb, tdbm,dbcs,sedb,dbs)PdbSPDB  ,                             (14) 

де 𝑡𝑑𝑏 – тип бази даних (Type of Database) в розподіленій системі обробки даних; 

𝑡𝑑𝑏𝑚 – тип система управління базою даних (Type of Database Management) в 
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розподіленій системі обробці; 𝑑𝑏𝑐𝑠  – параметри підключення (Database 

Connection Settings) до бази даних; 𝑠𝑒𝑑𝑏 – множина елементів (Set of Elements in 

the Database) в базі даних; 𝑑𝑏𝑠 – параметри налаштування (Database Settings) бази 

даних. 

Параметр 𝑡𝑑𝑏, який відповідає за тип бази даних в розподіленій системі 

обробки даних – це множина, яка приймає значення: 
0

1

2

SQL

tdb NoSQL

SQL NoSQL




 
  

.                                       (15) 

В подальшому для побудови розподіленої системи будемо 

використовувати  параметр типу бази даних, який приймає значення нуль, тобто 

система управління базами даних буде реляційна. 

Параметр 𝑡𝑑𝑏𝑚, який відповідає за набір систем управління базами даних 

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

значення: 

1

(tdb)
h

i

i

tdbm dbm


 ,                                               (16) 

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

множини реляційних та нереляційних систем управління базами даних (Oracle, 

MSSQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB і т.д.), ℎ  – кількість елементів в 

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

параметру 𝑡𝑑𝑏, якщо він рівний значенню нуль, то тоді в множині типу систем 

управління базами даних 𝑡𝑑𝑏𝑚 будуть тільки реляційні бази даних, якщо він 

рівний значенню один, то тоді в множині типу систем управління базами даних 

𝑡𝑑𝑏𝑚 будуть тільки не реляційні бази даних, в іншому випадку – в множині 

присутні і реляційні і не реляційні бази даних. 

Параметр 𝑑𝑏𝑐𝑠 , вектор який відповідає за підключення до бази даних, 

приймає значення: 

{su,so,sp}dbcs  ,                                                       (17) 

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

даних та відповідні права на читання чи редагування даних; 𝑠𝑜  – множина 

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

схем баз даних та відповідного доступу до них; 𝑠𝑝 – множина портів (Set of 

Ports), через які користувачі можуть заходити в відповідні схеми баз даних.  

Номера портів входу також залежить від параметра 𝑡𝑑𝑏𝑚, тому що кожна 

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

оброблятися вхідні пакети – запити до бази даних. 

Вектор 𝑠𝑒𝑑𝑏, множина елементів в базі даних, приймає значення: 

{sr,st,si,sv,str,spr,sf}sedb  ,                                        (18) 

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

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

числі і самих ролей; 𝑠𝑡 – множина таблиць (Set of Tables), які розміщені в вузлі 

(вузлах) бази даних та в яких знаходиться дані, що отримуються за запитами 
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пошуку та змінюються за іншими типами запитів; 𝑠𝑖 – 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; 𝑠𝑣  – множина представлень (Set of Views), які дозволяють 

виконувати готові макети запитів до таблиць бази даних, які дозволяють 

спростити виконання запитів; 𝑠𝑡𝑟  – множина тригерів (Set of Triggers), які 

дозволяють проводити контроль за діями користувачів, створювати обмеження 

на операції та зберігати історію дій користувачів; 𝑠𝑝𝑟 – множина процедур (Set 

of Procedures), які дозволяють прискорювати обробку запитів за рахунок 

збереження в оперативній пам’яті вузла бази даних; 𝑠𝑓 – множина функцій (Set 

of Functions), які дозволяють прискорювати обробку запитів за рахунок 

повторного виконання дій з одним об’ємом пам’яті. 

Множина 𝑑𝑏𝑠 – множина параметрів налаштування бази даних: 

{pr,pn}dbs  ,                                                (19) 

де 𝑝𝑟  – наявність реплікації (Presence of Replication), який визначає кількість 

реплікацій та способи їх синхронізації; 𝑝𝑛 – розміщення в вузлі (Placement in the 

Node), який показує в яких вузлах розміщені реплікації та спосіб доступу до них.  

Множина параметрів вузів керування 𝑆𝑃𝐶𝑁 розподіленої системи обробки 

даних визначається як вектор: 

{an,sm,cm}SPCN  ,                                               (20) 

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

системою обробки даних; 𝑠𝑚 – множина модулів (Set of Modules) програмного 

забезпечення вузла керування; 𝑐𝑚 – матриця відповідності (Compliance Matrix) 

розміщення вузлів бази даних в розподіленій системі. 

Параметр 𝑎𝑛, який відповідає за активності вузла керування розподіленою 

системою обробки даних: 
0

1

NoActivity
an

Activity


 


,                                                    (21) 

де 0 – приймається, коли вузол керування знаходиться в режимі очікування, а 1 – 

коли в даний момент часу вузол керування управляє розподіленою системою 

обробки даних. 

Множина 𝑠𝑚  модулів програмного забезпечення вузла керування, 

визначається як: 

{planner,broker}sm  ,                                              (22) 

де 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟  – планувальник, який відповідає в вузлі керування за обробку 

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

подальшої обробки. Також він відповідає за відправку відповіді користувачу, 

який надіслав запит; 𝑏𝑟𝑜𝑘𝑒𝑟  – 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 𝑐𝑚 , відповідає матриці відповідності розміщення вузлів бази 

даних в розподіленій системі: 
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,                                                    (23) 

де 𝑐𝑚𝑖𝑗 – елемент матриці, який може приймати значення індексів таблиць, які 

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

значення приймається рівним нулю. При цьому в елементі 𝑐𝑚00  завжди 

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

нульовому рядку записані адреси вузлів, де лежать відповідні таблиці. 

Отже, 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. 

Для формування моделі аналізу та прогнозування часу обробки пакетів в 

мережі визначимо наступні кроки: 

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

𝑠𝑐𝑛, 𝑠𝑑𝑏𝑛, 𝑠𝑒𝑖𝑛, 𝑠𝑟𝑛. 

2. Розраховуються чотири значення результуючого показника при різних 

значеннях початкових параметрів 𝑠𝑐𝑛, 𝑠𝑑𝑏𝑛, 𝑠𝑒𝑖𝑛, 𝑠𝑟𝑛. 

3. Формується система лінійних рівнянь: 

1 1 1 2 1 3 1 4 1

2 1 2 2 2 3 2 4 2

3 1 3 2 3 3 3 4 3

4 1 4 2 4 3 4 4 4

T c scn c sdbn c sein c srn

T c scn c sdbn c sein c srn

T c scn c sdbn c sein c srn

T c scn c sdbn c sein c srn

   

   

   

   

.                                        (24) 

В результаті вирішення даної системи рівнянь розраховуються коефіцієнти 

 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5. 

4. Формується вираз для аналізу часу обробки запитів в розподіленій 

системі обробки даних з врахуванням відповідних коефіцієнтів, а саме: 

1 2 3 4T c scn c sdbn c sein c srn    .                                      (25) 

Також відмітимо, що отримане співвідношення коректне для відповідного 

фрагменту чи фрактоїду розподіленої системи обробки даних: локального 

кластеру, чи локальної мережі для якої були виконані оцінки початкових 

параметрів. 

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 та підставивши їх в формулу (13) отримаємо систему рівнянь: 

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 8

42 18 19960 20000 8

23 12 17965 18000 8

c c c c

c c c c

c c c c

c c c c

   

   

   

   

.                                     (26) 

Вирішивши систему рівнянь (26) ми знаходимо розв’язок в вигляді: 
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                                                       (27) 

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     .                       (28) 

В зв’язку з присутністю від’ємних коефіцієнтів 𝑐1  та 𝑐4  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



  
                                                   (29) 

Таким чином, за допомогою моделі аналізу та прогнозування часу обробки 

пакетів можна визначити показники (коефіцієнти), які дозволяють порахувати 

час обробки запитів в розподіленій системі обробки даних в залежності від 

кількості вузлів. 

Третій розділ присвячено розробці методу визначення необхідної 

кількості вузлів бази даних на основі застосуванням механізму визначення 

вагових коефіцієнтів видів запитів. Під часу проходження пакету до вузла з 

базою даних, він потрапляє в різні види вузлів в яких можуть проводить операції 

з ним. 

Крім цього в вузлах, в яких розміщене 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. 

Далі наведемо 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. 

Для визначення методу проведемо оцінку часу обробки запитів до баз 

даних. Позначимо:  

1. Кількість вузлів розподіленої системи обробки даних для якої буде 

проводитися аналітика – 𝑁. 

2. Швидкість передачі даних в вузлах системи 𝑉. 

3. Швидкість синхронізації вузлів гетерогенної розподіленої бази даних 

𝑉𝐾. 

4. Швидкість обробки одного запиту 𝑉𝑞. 

5. Кількість запитів, які направляють для обробки в гетерогенних 

розподілених базах даних 𝐿. 

6. Розмір пакету з запитом, який передається по мережі буде рівний 𝑆. 

При виконанні запитів на пошук будемо рахувати, що пакет – запит 

попадає до керуючого вузла проходячи канали зв’язку проміжних вузлів до бази 
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даних через канали зв’язку проміжних вузлів. 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 пошуку в 

залежності від кількості вузлів з базою даних. 
*(N 1)
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  ,                                        (30) 

де   – функція, яка повертає результат ділення коли немає залишку, а коли є 

залишок, то бере цілу частину і додає 1. 

Для інших видів запитів формула в зв’язку з потребою в синхронізації 

вузлів бази даних при зміні одного чи декількох вузлів визначається як: 
*(N 1)*(N 1)
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      .               (31) 

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 чотирма 

різними видами запитів та одного виду оновлення, таких коефіцієнтів буде п’ять: 

𝑘𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡  – коефіцієнт частоти використання запитів на пошук даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

𝑘𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡  – коефіцієнт частоти використання запитів на вставку даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

𝑘𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 – коефіцієнт частоти використання запитів на оновлення даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

𝑘𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒 – коефіцієнт частоти використання запитів на видалення даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

𝑘𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑 – коефіцієнт оновлення програмного забезпечення для керуючих 

вузлів. 

Дані коефіцієнти будуть визначаються експериментальним шляхом для 

кожної окремої розподіленої системи обробки даних та застосовуються 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 в 

роботі отримані відповідні формули. 

Коефіцієнти частоти застосування запитів визначаємо як: 

all c

q
k

q q



,                                                    (32) 

де 𝑞 – кількість запитів певного типу за відповідний період, 𝑞𝑎𝑙𝑙 – кількість всіх 

запитів до баз даних та 𝑞𝑐  кількість запитів на оновлення програмного 

забезпечення керуючих вузлів. 

Для визначення коефіцієнта оновлення програмного забезпечення 

керуючих вузлів 𝑘𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑 потрібно: 
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c
command

all c

q
k

q q



,                                                  (33) 

При чому дані коефіцієнти повинні завжди відповідати правилу, яке 

визначається формулою: 

1select insert update delete commandk k k k k     .                                     (34) 

Це дозволить нормувати час виконання запитів для розподілених баз 

даних, визначивши дані коефіцієнти, та шлях проведення збору статистики в 

великій множині баз даних. 

Звідси, загальна формула визначення часу обробки даних в розподіленій 

системі з гетерогенними розподіленими базами даних матиме вигляд: 

(K) * (K) * (K) * (K) * (K) *select select insert insert update update delete delete command commandT k T k T k T k T k T     . (35) 

Дана формула дозволяє вирішити по знаходженню кількості вузлів в яких 

розміщені гетерогенні розподілені бази даних при незмінній кількості вузлів 

розподіленої системи обробки даних. 

Для визначення кількості вузлів в яких розміщені бази даних в 

розподіленій системі обробки даних визначимо кроки метод визначення 

необхідної кількості вузлів бази даних, який відрізняється застосуванням 

механізму визначення вагових коефіцієнтів видів запитів, які повинні виконати: 

Крок 1. Визначаються початкові параметри розподіленої системи обробки 

даних, а саме:  

𝑁 – кількість вузлів розподіленої системи обробки даних;  

𝐿 – кількість запитів, які виконуються в вузлах розподіленої бази даних;  

𝑉  – швидкість передачі та обробки даних в вузлах (у тому числі і у 

керуючому); 

𝑉𝑀  – швидкість оновлення програмного забезпечення одного керуючого 

вузла; 

𝑉𝐾 – швидкість синхронізації вузлів гетерогенної розподіленої бази даних; 

𝑉𝑞  – 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: 

𝑇𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡  – час обробки запитів на пошук даних в залежності від кількості 

вузлів баз даних; 

𝑇𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 – час обробки запитів на додавання даних в залежності від кількості 

вузлів баз даних; 

𝑇𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒  – час обробки запитів на оновлення даних в залежності від 

кількості вузлів баз даних; 

𝑇𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒 – час обробки запитів на видалення даних в залежності від кількості 

вузлів баз даних. 

Визначення часу 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑  оновлення програмного забезпечення 

керуючих вузлів розподіленої системи обробки даних. 
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Крок 3. Проводяться визначення експериментальним шляхом коефіцієнтів 

частоти використання різних видів запитів та оновлення програмного 

забезпечення керуючих вузлів в розподіленій системі обробки даних. Тобто: 

𝑘𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡  – коефіцієнт частоти використання запитів на пошук даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

𝑘𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡  – коефіцієнт частоти використання запитів на вставку даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

𝑘𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 – коефіцієнт частоти використання запитів на оновлення даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

𝑘𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒 – коефіцієнт частоти використання запитів на видалення даних при 

зверненні до розподілених баз даних; 

𝑘𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑 – коефіцієнт оновлення програмного забезпечення для керуючих 

вузлів. 

Крок 4. Проводяться визначення загального часу обробки запитів 𝑇(𝐾), 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.  

Четвертий розділ присвячено розробці методу визначення кількості 

керуючих вузлів в розподіленій системі. 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. 

2. Контур даних. 

Вузли в контурі керуючих вузлів повинні забезпечувати виконання 

наступних функцій: 

1. Приймати та обробляти пакети з запитами від користувачів. 

2. Відправляти пакети до відповідних вузлів розподіленої гетерогенної 

бази даних. 
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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.  

Роботу двоконтурної системи з розподіленою обробкою даних зображена 

на рисунку 2. Контур керуючих вузлів управляє 3-ма підмережами, при чому для 

кожної підмережі виділено як основний керуючий вузол, так і вузли, які в будь-

який момент готові перейти на головну позицію та проводити керування 

підмережею. В контур даних входять проміжні вузли та вузли, в яких розміщені 

гетерогенні розподілені бази даних з реплікаціями. 

 
Рис. 2. Двоконтурна система обробки запитів 

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 

Контур керуючих вузлів 
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оптимізаційну задачу: знаходження оптимальної кількості керуючих вузлів в 

залежності від часу обробки пакетів з даними. 

Для вирішення цієї задачі потрібно окремо визначити залежності часу, 

який потрібно пройти від одного вузла управління підмережі до іншого вузла 

іншої підмережі з урахуванням кількості керуючих вузлів в контурі керуючих 

вузлів, та часу за який пакет доставлятиметься до вузлів бази даних в залежності 

від кількості вузлів в підмережі. 

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 ребер. 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. 

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 ребер, а 

найкоротший шлях по максимальній вазі (знаходження мінімального часу 

пересилання в залежності від швидкості передачі даних) ребер. Визначимо кроки 

модифікованого алгоритму Дейкстри в залежності від максимальної ваги ребер 

(швидкості передачі даних в комп’ютерній мережі), для цього при умові 𝑇𝑖 >

𝑡𝑖 +
𝑆

𝑣(𝑖,𝑗)
, де 𝑣(𝑖, 𝑗) – вага ребер (швидкість передачі в каналах зв’язку) між 𝑖 та 𝑗 

номерами вузлів, 𝑆 – розмір пакету, 𝑇𝑖  – потенційний час пересилання пакету, 

сумарний час пересилання через 𝑡𝑖  від початкової вершини до 𝑖  вершини 

(значення 𝑡𝑖  завжди рівне нулю при початковому застосуванні алгоритму) 

відбувається запис 𝑇𝑖 = 𝑡𝑖 +
𝑆

𝑣(𝑖,𝑗)
 для кожного вузла. Після проходження всієї 

множини вузлів, які виходять з початкового, знаходимо мінімальне 𝑇𝑖  та 

записуємо його в множину ваг ребер. 

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, 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, тим 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. 
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Визначимо першу залежність, тобто час доставки пакету до відповідного 

вузла керування першого контуру розподіленої системи обробки даних. Він буде 

залежати від двох факторів: часу 𝑇𝑝𝑑  доставки повідомлення до відповідного 

вузла керуючого контуру та часу 𝑇𝑝𝑝  обробки вузлом керування пакету з 

запитом. Перший час визначається за допомогою модифікованого алгоритму 

Дейкстри та буде рівний наступному: 

1 1

(m)
(a ,a )

m

pd

i i i

S
T

v 

 ,                                                         (36) 

де 𝑆 – розмір пакету, 𝑣(𝑖, 𝑗) – швидкість передачі пакетів по каналу зв’язку між 

вузлами 𝑖  та 𝑗 , 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚  – множина номерів вузлів через, який проходить 

пакет, 𝑚 – кількість вузлів через який проходить пакет з  мінімальним часом. 

Другий час 𝑇𝑝𝑝 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  .                                                       (37) 

Або якщо вставити 𝑇𝑝𝑑: 

1 1

(m)
(a ,a )

m

com pp

i i i

S
T T

v 

  .                                                  (38) 

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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 .                                                          (39) 

Тоді відповідно підставивши формулу в 𝑇𝑐𝑜𝑚 , отримаємо залежність від 

кількості вузлів керування: 
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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 𝑆 – розмір пакету, 𝑉𝑖 – швидкість передачі 𝑖 каналу зв’язку в контурі даних, 𝑉𝑞 

– швидкість обробки пакету вузла з базою даних, 𝑘 – кількість вузлів від вузла 

керування до вузла з базою даних. 

Кількість вузлів 𝑘 залежить від кількості вузлів управління 𝑀, та загальної 

кількості вузлів 𝑁, а саме: 
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Дана формула дозволяє визначити середню кількість вузлів, які потрібно 

пройти від вузла керування до вузла з базою даних, тому вставимо її в визначення 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐, а саме: 

1
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А для загальної залежності візьмемо суму часів обробки в залежності від 

кількості вузлів керування: 
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Дана формула дозволить розв’язати задачу по визначенні необхідної 

кількості вузлів керування в залежності від часу обробки пакетів та загальної 

кількості вузлів. 

Визначимо кроки методу визначення необхідної кількості вузлів бази 

даних, 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: 

Крок 1. Визначаються початкові параметри розподіленої системи обробки 

даних, а саме: 

𝑁 – кількість вузлів розподіленої системи обробки даних; 

𝑣(𝑖, 𝑗) – швидкість передачі пакетів по каналу зв’язку між вузлами 𝑖 та 𝑗 в 

контурі керування; 

𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚 – множина номерів вузлів через, який проходить пакет; 

𝑚 – кількість вузлів через який проходить пакет з мінімальним часом; 

𝑉𝑖 – швидкість передачі 𝑖 каналу зв’язку в контурі даних; 

𝑉𝑞 – швидкість обробки пакету в вузлі бази даних; 

𝑘 – кількість вузлів від вузла керування до вузла з базою даних; 

𝑆 – розмір пакету; 

𝑇𝑝𝑝 – 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: 

𝑇𝑐𝑜𝑚 – час доставки пакету до відповідного вузла керування в керуючому 

контурів, який відповідає за відповідний вузол бази даних; 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐 – час доставки пакета від першого контуру (контур вузла керування) 

до вузла бази даних; 

Крок 3. Проводяться визначення загального часу доставки пакету 𝑇(𝑀), 

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.  
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В даному розділі представлено удосконалену фрактально-регресивну 

модель, для формування якої потрібно додатково ввести наступні параметри 

обробки даних: 

𝑇𝑖 – час обробки запитів в розподіленій системі обробки даних; 

𝐷𝑇 – топологічна розмірність кластеру; 

𝑁𝑐 – кількість вузлів в кластері; 

𝑁𝐹 – кількість вузлів в фракталі; 

𝑞 – порядок моменту параметру 𝐷𝑇. 

Тоді, враховуючи властивості фрактальності розподіленої системи 

обробки даних, значення показника функціонування (в нашому випадку це час 

обробки запитів) для повного розподіленої системи обробки даних 

розраховуються за формулою: 
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Отже, за допомогою удосконаленої моделі 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 формується середовище розподілених систем 

обробки даних з заданими параметрами обробки запитів. 

Крім того, в даному розділі розроблено узагальнену методику (рис. 3) 

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. 

Методика містить в собі наступні етапи: 

1. Визначається набір кортежу параметрів системи обробки запитів 

𝑄𝑃𝑆(𝑡, 𝑛) в розподіленій системі з використанням гетерогенних розподілених 

баз даних, як функції від множини характеристик 𝐹(𝑆𝑁, 𝑆𝐶, 𝑆𝑃, 𝑆𝑃𝐷𝐵, 𝑆𝑃𝐶𝑁). 

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. 

 
Рис. 3. Узагальнена методики синтезу розподіленої системи обробки 

даних 

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. 

3. Здійснюється розрахунок залежності часу обробки запитів від кількості 

вузлів баз даних 𝐾, що дозволяє якісно і кількісно визначати, для відповідного 
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набору параметрів розподіленої системи обробки даних, кількість вузлів баз 

даних, які забезпечать найшвидшу обробку запитів, з використанням формули 

(31). Час обробки запитів нормується по видам запитів та вирішується 

задача (35). 

4. Проводиться розрахунок залежності часу обробки пакетів від кількості 

вузлів керування в контурі керування 𝑀, що дозволяє скоротити час обробки 

запитів; проводити зміни вузлів в системі керування без впливу на обробку та 

доставку пакетів, з використанням формули (44). 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. 

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 (45). 

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. 

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 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. 

П’ятий розділ присвячено математичному моделюванню та перевірці 

достовірності запропонованих наукових результатів. На основі моделі, яка 

запропонована у другому розділі, здійснено генерування та аналіз розподіленої 

системи обробки даних з накладанням обмежень на параметри системи. На 

основі методів, які запропоновані у третьому та четвертому розділах, здійснено 

аналіз та оптимізацію розподілення вузлів гетерогенної бази даних та вузлів, що 

забезпечують мережоцентричне керування множиною вузлів. Було проведене 

моделювання з використанням моделі, що базується на механізмі фрактального 

підходу, і яка дозволяє формувати середовища розподілених систем обробки 

даних з заданими параметрами часу обробки запитів та швидкості передачі 

даних. За отриманими результатами методики у четвертому розділі було 

модифіковано існуючу структуру розподіленої комп’ютерної мережі. 

Виконано математичне моделювання загальної задачі синтезу розподіленої 

системи обробки даних за методикою, запропонованою в розділі 4. 
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Моделювання виконувалося із використанням графічної оболонки мови 

програмування C# (компілятор Visual Studio 2019). Програма дозволяє провести 

генерацію параметрів мережі з урахуванням обмежень, генерацію структури 

мережі та обробку даних для підтвердження наукових положень дисертації. 

Також, дозволяє провести оптимізацію кількості вузлів бази даних та кількості 

вузлів керування. 

За результатами аналізу одержаних оптимізованих структур отримані 

наступні висновки: 

1) Для всіх структур при зростанні кількості вузлів розподіленої системи 

обробки даних не суттєво зростає кількість вузлів в яких розміщенні гетерогенні 

розподілені бази даних; 

2) Чим вища пропускна здатність каналів зв’язків та більша кількість 

вузлів, тим більше потрібно вузлів в яких встановлене керуюче програмне 

забезпечення. 

Для визначення коефіцієнтів виконання обробки пакетів для різних видів 

запитів було зібрано статистику по обробці видів запитів в вузлах з базами даних. 

При чому накладалася умова, що коефіцієнт оновлення програмного 

забезпечення керуючих вузлів буде меншим 1 %. Тому, були отримані наступні 

коефіцієнти: 
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Підставивши дані коефіцієнти в (35) було отримано результати 

моделювання, які дозолили визначити оптимальну кількість вузлів баз даних для 

різної кількості вузлів розподіленої комп’ютерної системи, за якими зроблено 

висновки (рис. 4). 

 
Рис. 4. Розподіл часу обробки пакетів в залежності від кількість вузлів 

бази даних при різній загальній кількості вузлів розподіленої системи 
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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. 

Крім експериментів в моделюючому середовищі проводилася визначення 

необхідної кількості вузлів з базами даних використовуючи нейронну мережу 

(рис. 5), яку було згенеровано в Deductor Studio Academic та яка показала 

найбільшу точність прогнозування, а саме 98,62%. 

 
Рис. 5. Визначення нейромережею кількості вузлів баз даних 

Як видно з рисунка 5 подавши на вхід нейромережі множину параметрів, 

які були взяті з експерименту, що проводився в моделюючому середовищі, було 

отримано результат, який повністю підтвердив попередні результати з 

допустимим відхиленням. 

 
Рис. 6. Розподіл часу обробки пакетів в залежності від кількість 

вузлів керування для різної кількості вузлів розподіленої системи 
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У свою чергу, результати комп’ютерного моделювання дозволили 

визначити оптимальну кількість вузлів в яких встановлене керуюче програмне 

забезпечення для певної загальної кількості вузлів системи. Як показано на 

рисунку 6 з збільшенням кількості вузлів системи кількість керуючих вузлів 

зростає. Для визначення необхідної кількості вузлів керування в розподіленій 

системі обробки даних, також було використано нейромережу на вхід якої 

подавалися параметри, що були запропоновані в моделюючому середовищі та 

точність прогнозування якої складає 98,65%. 

Очевидно, що комплекс заходів щодо підвищення ефективності обробки 

запитів в розподілених системах обробки даних з використанням гетерогенних 

баз даних в остаточному підсумку приведе до необхідності вирішення нової 

проблеми вибору раціонального варіанта удосконалення конкретної 

комп’ютерної мережі з врахуванням не тільки топології, а і нових видів 

нереляційних баз даних. Зазначена проблема є важливим науковим напрямком 

подальших досліджень у цій області. 

 

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 
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ефективне керування в розподіленій 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. 

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 
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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 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 мережецентричного 

підходу, які мають бути застосовані в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів. 
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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 результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема 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. 

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. 

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. 

Ключові слова: інформаційна технологія, розподілені системи обробки 

даних, гетерогенні бази даних, мережецентричний підхід. 
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специальности 05.13.06 «Информационные технологии». – Национальный 

технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени 

Игоря Сикорского», Киев, 2020. 

В результате диссертационных исследований решена важная научно-

прикладная проблема разработки методических основ синтеза распределенной 

системы обработки данных, которые обеспечивают повышение эффективности 

управления и функционирования распределенной базы данных в компьютерных 

системах с динамической структурой на основе сетецентрического подхода. 

Впервые разработана модель оценки параметров обработки информации в 

распределенных системах с динамической структурой, в которых реализованы 

гетерогенные распределенные базы данных, научная новизна которой 

заключается в том, что она основывается на выборе кортежа параметров 

распределенной системы и учете ограничений, что позволяет формализовать 

структуру управления обработки запросов в распределенных базах данных. 

Впервые разработана методика синтеза распределенной системы обработки 

данных научная новизна которой заключается в том, что она базируется на 

моделях оценки параметров обработки данных, анализа и прогнозирования 

функциональных параметров, а также методах определения количества узлов 

обработки данных и механизма обработки информации в распределенных 

компьютерных системах с динамичной структурой на основе сетецентрического 

механизма управления, что позволяет повысить эффективность 

функционирования гетерогенных распределенных баз данных. 

Реализация предложенных в диссертации методических основ построения 

распределенных систем обработки данных с использованием гетерогенных баз 

данных, как совокупность концептуального, теоретического и технологического 

базиса, позволяет проектировать и эксплуатировать распределенные 

компьютерные сети в условиях воздействия внешних и внутренних факторов; 

уменьшить время обработки пакетов за счет введения дополнительных узлов баз 

данных и двухконтурный среды; осуществлять изменение параметров 

распределенной системы обработки данных при динамическом изменении 

топологии компьютерной сети и ее параметров; проектировать распределенные 

системы с эффективной обработкой данных при заданных ограничениях на 

параметры системы. 

Результаты исследований приняты к внедрению в ГП «Инфоресурс» (акт 

от 27.03.2020 г.), в ЗАО «НИИ ПИТ» (акт от 22.04.2020 г.), в 

ООО «Нефтегазстройинформатика» (акт от 27.04.2020 г.), в КБ ИС КПИ им. 

Игоря Сикорского (акт от 20.02.2020 г.), в учебный процесс кафедры 

технической кибернетики Национального технического университета Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» при 

преподавании дисциплин «Основы программирования» и «Методы 

интеллектуальной обработки данных» для студентов специальности 121 

«Инженерия программного обеспечения», «Защита информации в 

компьютерных сетях» для студентов специальности 126 «Информационные 

технологии» дневной и заочной форм обучения (акт от 30.04.2020 г.). 
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Цель исследований о повышении эффективности функционирования 

гетерогенных распределенных баз данных путем разработки и реализации 

моделей и методов обработки данных в распределенных компьютерных 

системах с организацией на основе сетецентрического подхода, достигнута и все 

частичные задачи решены полностью. Научные результаты исследований 

является вкладом в развитие информационных технологий для системного 

анализа, исследования, разработки архитектуры и методов построения 

многоуровневых, территориально рассредоточенных компьютерных систем и 

сетей с распределенными базами данных и знаний, в частности коммерческого 

назначения. 

Перспективными путями дальнейших исследований в рассматриваемом 

направлении может быть широкий круг вопросов по разработке новых и 

усовершенствованных существующих методов повышения эффективности 

времени обработки запросов в распределенных компьютерных сетях с 

использованием сетецентрической подхода, которые должны быть применены в 

условиях воздействия внешних и внутренних дестабилизирующих факторов. 

Ключевые слова: информационная технология, распределенные системы 

обработки данных, гетерогенные базы данных, сетецентрической подход. 
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The dissertation researches intended to solve an important scientific and applied 

problem of methodic basis development for the synthesis of a distributed data 

processing systems, that will increase the efficiency of the control and the operations 

of a distributed database in computer systems with a dynamic structure based on a 

network-centric approach. 

There is suggested a brand new model for the estimation of the information 

processing parameters in distributed systems with a dynamic structure where the 

heterogeneous distributed databases are implemented. 

Also, there is suggested a new method for synthesis of a distributed data 

processing system. The scientific novelty of this method is based on models for 

estimating of the data processing parameters and on the analysis and forecasting of 

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

processing nodes in systems with dynamic structure based on a network-centric control 

mechanism. This new method allows to increase the efficiency of heterogeneous 

distributed databases. 

Keywords: information technology, distributed data processing systems, 

heterogeneous databases, network-centric approach. 


