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У роботі розглянуто особливості ПЛІС вітчизняних супутникових системи
збору наукової інформації (СЗНІ). Перше покоління ПЛІС СЗНІ було розроблено для
супутника «Січ-2». Після аналізу результатів експлуатації СЗНІ було встановлено
нові вимоги до наступного покоління ПЛІС, набір виконуваних функцій було
розширено, що веде до необхідності проектування нових моделей ПЛІС, модельних
стендів та наборів тестів для відлагодження окремих ПЛІС та СЗНІ у цілому. До
набору ПЛІС входять ПЛІС центрального боку СЗНІ, комплект ПЛІС периферійних
модулів та ПЛІС контрольно-перевірочної апаратури. Модельний стенд дозволяє
перевірити обмін даними каналами SciWay, CAN, послідовними каналами типу RS
та радіоканалом. Також моделюється обмін даними з давачами наукових пристроїв,
моделюється робота модулів з динамічною пам’яттю та робота під дією
різноманітних завад. У роботі викладені підходи до проектування, тестування та
відлагодження супутникових СЗНІ як до кіберфізичних систем з метою зменшення
витрат та покращення надійності СЗНІ та якості згаданих операцій. Наведено
пропоновану структуру кіберфізичної системи збору наукової інформації, склад її
основних модулів та вимоги до них з боку перспективних СЗНІ.
Ключові слова – кіберфізична система, СЗНІ, система збору наукової
інформації, Січ-2, ПЛІС, SciWay.
The paper describes the features of FPGA national satellite scientific data
collecting system (SDCS). The first generation of FPGAs SDCS was developed for
"Sich-2"satellite. After analyzing the results of operation SDCS new requirements for
next-generation FPGAs were defined, function set has been expanded. This leads to the
need to design new FPGAs models, new testbenches and test kits for separate FPGA
debugging as well as SDCS in general debugging. The FPGA set includes SDCS central
unit FPGA, a set of peripheral modules FPGA and control and checking equipment
FPGA. Testbench allows to check data exchange by SciWay and CAN channels, by RS
type serial link and by radiochannel. Also data exchange with scientific devices sensors
is simulated, the work of dynamic memory modules and work under different obstacles
is simulated too. The paper outlined approaches to the design, testing and debugging of
satellite SDCS as to cyber-physical systems to reduce costs and improve SDCS reliability
and operations quality.
The proposed structure of cyber-physical system for scientific information
collection and composition of its basic modules and requirements to them from the
advanced SDCS are shown.
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Keywords – cyber-physical system, SDCS, scientific data collection system, Sich-2,
FPGA, SciWay.
Вступ
Ідеологія побудови системи збору та оброблення наукової інформації (СЗНІ), яка
використовувалась на борту супутника «Січ-2» в експерименті «Потенціал», показала високу
надійність та ефективність її роботи. Аналіз результатів експлуатації СЗНІ супутника «Січ2» та нові завдання із створення комплексу наукової апаратури (КНА) для перспективних
супутників дистанційного зондування землі показали необхідність розширення виконуваних
СЗНІ функцій. Це в свою чергу зумовило перегляд вимог як до складових частин СЗНІ
(мікроконтролерів, ПЛІС, наукових давачів, інтерфейсів) так і до системи в цілому, а також
до засобів їх проектування та відлагодження. З проведеного аналізу випливає необхідність
розширення функціональних можливостей ПЛІС, вдосконалення їхніх моделей, створенню
систем автоматизованого проектування елементів СЗНІ та модельних стендів для
комплексного перевіряння роботи розроблених ПЛІС. До комплекту ПЛІС СЗНІ входять
ПЛІС центрального блока (ЦБ), ПЛІС периферійних мікромодулів (ПМ), ПЛІС контрольноперевірочної апаратури. Модельний стенд повинен забезпечувати моделювання обмінів
каналами SciWay (в тому числі і інтерфейсом CAN), послідовними каналами типу RS,
обмінів через радіоканал, також повинна моделюватися робота з давачами наукової
апаратури, з динамічною пам’яттю і дія завад. Результати проведеного макетування роботи
елементів СЗНІ, необхідність взаємодії з великою кількістю давачів, керування їхньою
роботою, забезпечення високошвидкісного пересилання інформації в умовах обмежених
габаритів та електроспоживання, в умовах дії зовнішніх завад змушує розглядати СЗНІ як
кіберфізичну систему з урахуванням усіх особливостей проектування таких систем.
Додатково необхідно враховувати обмеження структурної та часової складності проектів, які
накладає на розробник необхідність використовувати ПЛІС.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Принципи побудови бортової СЗНІ для космічних наукових апаратів описані в [1, 2, 3].
Кожний базовий модуль СЗНІ є дворівневою системою і складається з протокольного
мікроконтролера та спеціалізованого базового вузла на основі ПЛІС [4, 5]. У свою чергу сама
СЗНІ є багаторівневою системою (давачі – найнижчий рівень, периферійні модулі, модуль
центрального блоку – найвищий рівень). Базовими модулями СЗНІ є центральний блок,
периферійний модуль та модуль контрольно-перевірочної апаратури. Для базового набору
модулів СЗНІ супутника Січ-2 було розроблено модельний стенд, який дозволяв
промоделювати роботу як кожної окремої ПЛІС, так і усього набору ПЛІС. Для кожного
конкретного варіанту використання базові модулі модифікуються за рахунок реконфігурації
ПЛІС [6]. Також підлягає модифікації базовий модельний стенд [7]. Можливості зміни
конфігурації СЗНІ на прикладі СЗНІ КНА супутника «Іоносат-мікро» (перспективна СЗНІ)
на основі базової конфігурації СЗНІ КНА «Потенціал» (супутник Січ-2) розглянуто в [8, 9].
Особливості використанням уніфікованого інтерфейсу SciWay розглянуто в [10]. Структурні
схеми ПЛІС ПМ, ЦБ та КПА, контролера швидкісної радіолінії, який відповідає
рекомендаціям [11, 12] та особливості моделювання їхньої роботи описано у роботах [13,
14]. Підхід до проектування СЗНІ як кіберфізичної системи, і використання існуючих
доробок як базу для створення перспективних кіберфізичних систем запропоновано в [15],
огляд наукових пристроїв, зокрема малогабаритної астровимірювальної системи (МАВС)
наведено в [16] .
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Цілі статті
Метою роботи є уточнення підходів до проектування, тестування та відлагодження
супутникових СЗНІ як до кіберфізичних систем з метою зменшення витрат та покращення
надійності СЗНІ та якості згаданих операцій.
Базова структура ПЛІС СЗНІ та модельного стенду
СЗНІ комплексу наукової апаратури (КНА) складається з модуля центрального блоку
(рис. 4) і набору периферійних модулів. На рис. 4 також наведено зовнішній вигляд
електронної плати блоку аналізатора густини заряджених і нейтральних частинок (АГЧ)
космічної плазми, яка використовує комплект периферійних модулів (основний та
резервний) СЗНІ.
Структура ПЛІС СЗНІ КНА
ПЛІС ЦБ СЗНІ є типовою (рис. 5) і практично не змінюється для різних СЗНІ. Зараз
існує два варіанти ЦБ: з одно- та двонаправленим радіоканалом. Двонаправлений радіоканал
містить кодер-декодер Ріда-Соломона, формувач згорткових кодів та декодер Вітербі.
Однонаправлений радіоканал містить тільки контролер передавача (кодер Ріда-Соломона) та
формувач згорткових кодів (рис. 1).

Рис. 1. Кодер Ріда-Соломона

ПЛІС ПМ [13, 14] є базовою і уточнюється та модифікується для кожного конкретного
наукового пристрою. Останні модифікації ПЛІС ПМ враховують результати макетування
роботи з одним з наукових пристроїв – малогабаритною астро-вимірювальною системою
МАВС ([16] рис. 2, функціональну схема ПЛІС ПМ МАВС показано на рис. 3).
Остання модифікація ПЛІС ПМ (рис. 7) містить контролер (FIFO Controler) зовнішньої
пам’яті типу FIFO, яка розташована в зовнішньому по відношенні до ПЛІС динамічному
запам’ятовуючому пристрої DRAM. ПЛІС забезпечує роботу DRAM як основної пам’яті
вбудованого ПМ, так і його пам’яті типу FIFO. Для цього контролер динамічної пам’яті в
складі ПЛІС зроблено трипортовим (3 port DRAM Controler).
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Особливістю ПМ є велика кількість внутрішніх статичних FIFO, які розділяють
внутрішні вузли ПЛІС, чим досягається висока продуктивність каналів обміну з
периферійними пристроями, зовнішньою динамічною пам’яттю та зовнішнім FIFO.
Обмін інформацією з периферійними науковими пристроями, кожний з яких, як
правило, здійснює обмін інформації з використанням унікального інтерфейсу та унікальних
частот, вимагає використання в повному обсязі ресурсів ПЛІС, кількість яких обмежена:
буферів синхроімпульсів та доріжок. Типовою є ситуація, коли ПЛІС, на якій задіяно 30-50%
логічних елементів (слайсів) перестає розводитися при проведенні найпростіших
модифікацій.

Рис. 2. Малогабаритна астровимірювальна система

Рис. 3. ПЛІС ПМ МАІС
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Рис. 4. Зовнішній вигляд центрального блоку та резервованого ПМ

Рис. 5. ПЛІС центрального блоку СЗНІ

Тестування моделі СЗНІ
Модельний стенд СЗНІ [13, 14] є базовим і уточнюється для кожного КНА. Для КНА
«Іоносат-мікро» структурна схема стенду має вигляд рис. 8. Додатково до складу стенда
введено модель МАВС, моделі інших наукових пристроїв та збільшено кількість ПЛІС
периферійних модулів. У ході роботи проведено моделювання процесів обміну інформацією
між МАВС, ПМ, ЦБ та КПА за допомогою існуючих інтерфейсів під дією зовнішніх завад.
Масштаб часу при функціональному моделювання складає приблизно від 1:106 до 1:105,
тобто, 1 мкс реального часу роботи системи моделюється приблизно за 0,1 … 1 с машинного
часу в залежності від типу комп’ютера та конфігурації системи. Логічне моделювання
відбувається приблизно на порядок довше.
Для тестування моделі СЗНІ розроблено ряд тестів: тест ОЗП, тест регістрів, тест
ДОЗП, тест CAN, тести контролерів давачів, тест роботи контролерів давачів з FIFO на

8

основі ДОЗП, тест імітатора давачів, тест синхронних каналів SciWay, комплексний тест
ланцюжка передачі даних: мікроконтролер – імітатор давача – контролер давача – FIFO на
основі ДОЗП – автомат перекачки до контролера синхронного каналу SciWay – передавач
синхронного каналу SciWay – приймач синхронного каналу SciWay – мікроконтролер. Набір
тестів постійно розширюється і доповнюється новими перевірками.

ПМ
1

ПМ
2

...

ПМ
k

ЦБ (передавач)

ЦБ (приймач)

ПМ
1пр

ПМ
2пр

...

ПМ
kпр

приймачі
Рис. 6. Модулі СЗНІ в структурі передачі телеметричної інформації

Напрямок подальших робіт
Результати моделювання роботи ПЛІС ПМ та ЦБ та макетування роботи ПМ і наукових
пристроїв дозволяють встановити вимоги до нових вузлів (PU Input Unit, PU OutputUnit, рис.
7), які необхідно буде розмістити в нових модифікаціях ПЛІС:
− для додаткових вузлів можна задіяти 50…70 % апаратних ресурсів ПЛІС (слайсів);
− у той же час існує жорстке обмеження на використання синхроімпульсів:
дозволяється використовувати тільки ті синхроімпульси, які вже є в ПЛІС;
− можливе використання додаткових синхроімпульсів (не більше 2), якщо їх можна
утворити засобами ПЛІС з існуючих синхроімпульсів або прийняти ззовні;
− введення до схеми ПЛІС додаткових функціональних вузлів не повинно
приводити до неможливості імплементації схеми;
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Рис. 7. ПЛІС ПМ

Рис. 8. Модельний стенд КНА «Іоносат-мікро»
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Характеристики ПЛІС СЗНІ
Параметр
ПЛІС

ПМ
xc6slx45 csg324-

ЦБ
xc6slx150 fgg676-3

1
120/240
1
20
16
24
немає
1189 (17%)
105
6 (5%)
1 (1%)
1 (200)
913 (701)

4
125/250
4
20
32
31,25
1 … 160
7758 (33% )
274
21 (7%)
4 (1%),
2 (200)
3435 (2997)

200
40,8
198 / 173 / 25
90 / 42 / 48
33 / 31 / 2
150 / 14 / 137

200
68,2
1107 / 900 / 207
139 / 68 / 71
292 / 272 / 21
380 / 94 / 286

3
кількість синхронних каналів SciWay
частоти синхронного каналу SciWay, МГц
кількість контролерів CAN
частота CAN, МГц
системна шина мікроконтролера, біт
частота мікроконтролера, МГц
частота радіоканалу, МГц
кількість задіяних слайсів ПЛІС
кількість задіяних контактів ПЛІС
кількість блоків RAMB 16-бітних
кількість блоків RAMB 8-бітних
кількість DRAM (частота DRAM, МГц)
Споживана потужність, загальна (на кристалі),
мВт
джиттер синхронного каналу, пс
температура кристалу ПЛІС, град. Ц
струм джерела Vccint 1,2 В, мА
струм джерела Vccaux 3,3 В, мА
струм джерела Vcco33 3,3 В, мА
струм джерела Vcco18 1,8 В, мА
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В доповіді запропоновано спосіб організації та передачі інформації для
автоматичного створення комп’ютерних пристроїв в реконфігуровних апаратних
платформах обчислювальних вузлів кіберфізичних систем. Сформульовано
основні вимоги до програмного інтерфейсу, що реалізує протокол обміну
інформацією.
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This report proposes a way to organize and transfer information to automatically
create computer devices in reconfigurable hardware platforms of the cyber-physical
systems computing nodes. Basic requirements for the software interface, which
implements the interconnection protocol, are given.
Keywords – cyber-physical system, reconfigurable hardware platform, fieldprogrammable gates array, software interface.
Вступ
Для виконання високопродуктивних обчислень сьогодні широко використовують
реконфігуровні апаратні платформи. Використання пристроїв із реконфігуровною логікою
дозволяє уникнути таких недоліків, притаманних комп’ютерним системам на базі
універсальних процесорів, як низька реальна продуктивність, зумовлена невідповідністю
структури таких систем структурі виконуваних ними алгоритмів, висока споживана
потужність та низька ефективність використання обладнання [1]. Водночас використання
реконфігуровного середовища, побудованого на базі програмовних логічних інтегральних
схем (ПЛІС), дозволяє уникнути обмежень, які накладає спеціалізація, оскільки ПЛІС може
бути в разі потреби перепрограмована для виконання іншого потрібного алгоритму.
Постановка задачі
Для використання реконфігуровного середовища як апаратної платформи
обчислювального вузла кіберфізичної системи (КФС) постає питання інтеграції пристроїв
реконфігуровної логіки та автоматичного створення в них комп’ютерних пристроїв.
Регламентує сеанс з’єднання та передачі інформації в реконфігуровне середовище протокол
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обміну інформацією для автоматичного створення комп’ютерних пристроїв. Для
забезпечення роботи протоколу обміну інформацією необхідно розробити формат пакета
даних, яким оперуватиме протокол обміну інформацією, та вимоги до програмного
інтерфейсу, що він реалізує.
1. Формат пакета даних для обміну інформацією між керуючим вузлом і
реконфігуровним середовищем обчислювального вузла КФС
Завданням реконфігуровного середовища в обчислювальному вузлі КФС є виконання
обчислень. Проте перед використанням ПЛІС як обчислювального ресурсу необхідно
налагодити з’єднання, отримати інформацію про тип використовуваної ПЛІС, автоматично
сформувати конфігурацію та передати її в реконфігуровне середовище. Протокол повинен
бути гнучким та надійним, а формат повідомлення, яким він оперує, повинен забезпечити
можливість передачі всієї необхідної інформації.
Протокол обміну інформацією слугує для передачі інформації про ПЛІС і її
конфігурації. Ця інформація містить дані або корисне навантаження пакета (анг. payload).
Також для підтримки з’єднання та зберігання керуючої інформації пакет повинен містити
відповідний заголовок. На Рис. 1 наведено структуру пакета, в який організовано інформацію
та яким оперує протокол обміну.

Рис. 1. Структура пакета даних для обміну інформацією між керуючим вузлом
і реконфігуровним середовищем обчислювального вузла КФС

У форматі пакета передбачено наступні поля:
1. Ідентифікатори клієнта та сервера. Якщо КФС орієнтована на виконання великої
кількості обчислювано складних алгоритмів, то до її складу може входити велика
кількість пристроїв реконфігуровної логіки. Сервер, що здійснює конфігурування,
може також бути не єдиним у системі. Щоб однозначно ідентифікувати клієнта та
сервера, необхідно ввести ідентифікатори та вказувати їх у заголовку пакетів, якими
обмінюватимуться клієнт із сервером.
2. Номер сесії. Це поле дозволяє ідентифікувати конкретний потік передачі даних.
3. Порядковий номер пакета. За допомогою цього номера можна пронумерувати
пакети в кожній конкретній сесії. При втраті одного із пакетів у полі порядковий
номер вказується номер, який необхідно надіслати повторно.
4. Версія протоколу. В даному полі вказується версія поточного протоколу обміну
інформацією для автоматичного створення комп’ютерних пристроїв у
реконфігуровних апаратних платформах обчислювальних вузлів.
5. Тип пакета. Кожному типу пакета (запит на встановлення з’єднання, підтвердження
з’єднання, автентифікація, передача конфігурації, запит на повторне надсилання
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пакета та ін.) ставиться у відповідність певна послідовність бітів. Інформація у
полях заголовка та дані пакета будуть трактуватись у різний спосіб в залежності від
значення типу пакета.
6. Довжина заголовка. Це поле визначає розмір заголовка пакета в 4-байтних словах.
7. Контрольна сума. У цьому полі вказується хеш-значення, пораховане для всього
пакета для здійснення контролю цілісності переданої інформації.
8. Відсоток виконання. В цьому полі вказується відсоток переданої інформації від
сервера до клієнта чи навпаки.
9. Дані. У цьому полі передається конфігурація від сервера до клієнта, характеристики
ПЛІС, дані автентифікації та ін., залежно від типу пакета.
10. Зарезервовані біти. В пакеті декілька бітів зарезервовано на майбутні потреби, для
забезпечення розширюваності протоколу.
2. Вимоги до програмного інтерфейсу, що реалізує протокол обміну інформацією
Реалізовуючи протокол обміну інформацією, потрібно забезпечити його надійну роботу
та можливість працювати із усіма необхідними йому ресурсами, надавши належної
гнучкості. Формуючи вимоги до програмного інтерфейсу, потрібно врахувати особливості
архітектури обчислювального вузла КФС та характеристики середовища, в якому він
працюватиме.
Програмний інтерфейс повинен відповідати таким вимогам:
1. Гнучкість. Оскільки КФС орієнтована на широкий спектр застосувань, програмний
інтерфейс не повинен бути залежним від конкретного застосування.
2. Розширюваність та модульність. Програмний інтерфейс повинен складатись із
незалежних модулів, кожен із яких виконує окрему функцію у системі. Така
організація програмного інтерфейсу дасть можливість легко пристосовувати його до
змін в структурі КФС.
3. Підтримка роботи із базою даних. Існує необхідність зберігати та отримувати
доступ до конфігурації, її характеристик та характеристик ПЛІС.
4. Сумісність із протоколами, що лежать на нижчих рівнях мережної моделі. При
цьому програмний інтерфейс повинен надавати можливість передачі інформації
через Internet чи локальну мережу.
5. Можливість працювати в різних середовищах. Програмний інтерфейс повинен
працювати на різних апаратних платформах та бути сумісним із програмним
забезпеченням, що може використовуватись в різних реалізаціях КФС.
6. Інкапсульованість – приховування деталей імплементації від клієнтів. Клієнти не
потребуватимуть перекомпіляції при зміні імплементації типу вказівників. Якщо
динамічна бібліотека використовуватиме непрозорі вказівники, то її модифікація не
призведе до бінарної несумісності з прикладними програмами [2].
7. Робота у системі, де існує, як мінімум, один об'єкт, що розсилає повідомлення, та не
менше одного одержувача повідомлень, причому їхня кількість і склад можуть
динамічно змінюватися під час роботи КФС. При цьому при зміні стану одного
об'єкта всіх інших, залежних від нього, сповіщають про цю подію.
8. Програмний інтерфейс повинен працювати під час зміни поведінки об'єкта в
залежності від свого стану.
9. Надійність. Коректність роботи програмного інтерфейсу повинна бути відтестована
та перевірена.
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Висновок
В доповіді запропоновано формат пакета даних та вимоги до реалізації програмного
інтерфейсу, який оперуватиме пакетами для автоматичного створення комп’ютерних
пристроїв у реконфігуровних апаратних платформах обчислювальних вузлів КФС.
Використання розробленого формату пакета даних дозволить здійснювати передачу
інформації про ПЛІС і її конфігурації за допомогою відповідного протоколу обміну
інформацією, а виконання вимог до програмного інтерфейсу, що реалізує протокол обміну
інформацією, забезпечить його надійну роботу та можливість працювати із усіма
необхідними йому ресурсами, надавши належної гнучкості.
1. Мельник А. О. Персональні суперкомп’ютери: архітектура, проектування, застосування:
монографія / А. О. Мельник, В. А. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 516 с. 2.
Gamma, Erich; Helm, Richard; Johnson, Ralph; Vlissides, John (1995). Design Patterns: Elements of
Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. ISBN 0-201-63361-2.
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В доповіді запропоновано протокол обміну інформацією для автоматичного
створення комп’ютерних пристроїв у реконфігуровних апаратних платформах
обчислювальних вузлів кіберфізичних систем. Протокол враховує особливості
автоматичного генерування кодів програмних моделей комп’ютерних пристроїв,
їх компіляції і логічного синтезу, і не залежить від середовища передачі
інформації.
Ключові слова – кіберфізична система, реконфігуровна апаратна платформа,
програмовна логічна інтегральна схема, протокол обміну інформацією.
INFORMATION EXCHANGE PROTOCOL FOR COMPUTER DEVICES
AUTOMATIC CREATION IN RECONFIGURABLE HARDWARE PLATFORMS
OF THE CYBER-PHYSICAL SYSTEMS COMPUTING NODES
© Melnyk V. A., Lopit I. I., Kit A. Y., 2016
The report embraces the information exchange protocol for computer devices
automatic creation in reconfigurable hardware platforms of the cyber-physical systems
computing nodes. The protocol considers features of the computer devices programming
models automatic generation, compilation and logic synthesis, and is independent of the
information transmission medium.
Key words – cyber-physical system, reconfigurable hardware platform, fieldprogrammable gates array, software interface.
Вступ
За сучасного стану комп’ютерної елементної бази підвищення продуктивності
комп’ютерних систем в більшості випадків вирішується екстенсивним методом, тобто
збільшенням кількості ядер універсальних процесорів та підвищенням частоти їх роботи.
Разом з тим, підхід застосування універсальних процесорів для досягнення високих
показників продуктивності має принципові недоліки, головними з яких є висока споживана
потужність і низька ефективність використання обладнання. Для уникнення вказаних
недоліків створюють комп’ютерні системи із спеціалізованими процесорами, однак вони є
ефективними лише на вузьких класах алгоритмів, а їх побудова потребує значних зусиль і
ресурсів. Один з варіантів вирішення цієї проблеми полягає в генеруванні програмних
моделей спеціалізованих процесорів з високорівневого подання алгоритму їх роботи та їх
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реалізації в програмовних логічних інтегральних схемах (ПЛІС) [1]. В результаті отримують
спеціалізовані процесори (СП), які використовують як прискорювачі комп’ютерних систем, і
функції яких можна змінювати шляхом реконфігурування ПЛІС і створення в ний іншого СП.
Реконфігуровною апаратною платформою (РАП) називають апаратну платформу для
здійснення обчислень на базі пристроїв реконфігуровної логіки (наприклад, ПЛІС). Для
автоматичного створення конфігурацій, які призначені для реконфігуровних апаратних
платформ, системі генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів необхідна
така інформація: характеристики РАП (типи і кількість ПЛІС), характеристики конфігурації
та високорівневий опис алгоритму.
До основних характеристик РАП на основі ПЛІС можна віднести такі: тип ПЛІС,
організація вбудованих блоків пам’яті, організація арифметико-логічних пристроїв,
характеристики логічних комірок, максимальна тактова частота, енергоспоживання. Кожен
тип ПЛІС має свою архітектуру, і тому без цієї інформації неможливо згенерувати
конфігурацію. Налаштування конфігурації РАП на основі ПЛІС задається такими
характеристиками спеціалізованого процесора: тактова частота, критерій оптимізації,
граничне використання ресурсів, кількість обчислювальних модулів, енергоспоживання.
Постановка задачі
Окрім високопродуктивних комп’ютерних систем, одним із найперспективніших
напрямків застосування РАП є кіберфізичні системи (КФС), в яких вони використовуються
для реалізації обчислювальних вузлів. При цьому створення комп’ютерних пристроїв в РАП
обчислювальних вузлів КФС повинно виконуватись автоматично. Виконання цього завдання
потребує розроблення спеціального протоколу обміну інформацією для автоматичного
створення комп’ютерних пристроїв у реконфігуровних апаратних платформах обчислювальних вузлів КФС.
1. Протокол обміну інформацією для автоматичного створення комп’ютерних
пристроїв у реконфігуровних апаратних платформах обчислювальних вузлів КФС
Авторами запропоновано протокол обміну інформацією між реконфігуровними
апаратними платформами обчислювальних вузлів КФС для автоматичного створення в них
комп’ютерних пристроїв. Цей протокол базується на клієнт-серверному підході. Клієнтом є
РАП, в якої є необхідність змінити конфігурацію, а сервером – система автоматичного
створення конфігурацій для РАП, яка надає дану послугу. Стан з’єднання керується за
допомогою наступних 4 компонент: повідомлення, середовище передачі, скінчений автомат
сервера та скінчений автомат клієнта.
1.1. Повідомлення і середовище їх передачі
Комунікація між сервером і клієнтом здійснюється способом передачі повідомлень.
Поняття «повідомлення» нероздільно зв’язане із середовищем їх передачі. До середовища
передачі є тільки одна вимога: воно повинно гарантувати передачу даних. Наприклад, при
реалізації даного протоколу в моделі OSI [2] ним може слугувати протокол TCP [3] чи інші
протоколи гарантованої передачі даних.
Повідомлення в протоколі можна розділити на 2 групи:
§ група повідомлень для керування станом з’єднання. До цієї групи входять
повідомлення, які відповідають за встановлення з’єднання, авторизацію, його
перебіг, контроль і завершення.
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§

група повідомлень для передачі даних. До цієї групи входять повідомлення, які
містять інформацію про тип ПЛІС, основні характеристики конфігурації РАП і
власне конфігурацію РАП.

1.2. Скінчений автомат сервера
Розглянемо скінчений автомат сервера, який відповідає за керування станом з’єднання
зі сторони сервера (Рис. 1). Автомат працює за наступним алгоритмом. Початковий стан
автомата, з якого сервер починає свою роботу – Init. Після виклику start() сервер переходить
до стану WaitForConnection, в якому він очікує на підключення клієнта. Якщо відбулось
з’єднання, викликається метод DoAcceptConnection() і сервер переходить у стан Connected.
Якщо в результаті з’єднання сталась помилка або перевищено кількість спроб з’єднання,
сервер перейде в стан ConnectionFailed за допомогою методів OnMaxConnectionAttempt() і
OnConnectionFailed() відповідно. Якщо кількість спроб з’єднання не перевищено, за
допомогою методу WaitForNewConnection() відбудеться перехід у стан WaitForConnection. В
іншому випадку відбудеться перехід до стану Error за допомогою методу
HandleConnectionFailed(), який відповідає за незворотну помилку з’єднання. При успішному
з’єднанні сервер перейде у стан WaitForAuthorization – стан автомата, в якому сервер очікує
на авторизацію клієнта. Якщо клієнт авторизований, сервер переходить у стан Authorized за
допомогою DoAuthorizationAccept(). У разі помилки авторизації відбудеться виклик методу
OnAuthorizationFailed() і сервер перейде в стан AuthorizationFailed. Якщо кількість спроб на
авторизацію не перевищено, із стану AuthorizationFailed можливе повернення до стану
WaitForAuthorization викликом методу WaitForNewAuthorizationAttempt(), в іншому випадку
виконається метод HandleAuthorizationFailed() і сервер перейде до стану Error. Якщо
перевищено ліміт перебування сервера в стані WaitForAuthorization, відбудеться виклик
методу OnAuthorizationTimeout() і перехід до стану AuthorizationFailed().

Рис. 1. Скінчений автомат сервера
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У випадку успішної авторизації сервер перейде до стану WaitForJobRequest. В цьому
стані сервер очікує на надходження запиту на виконання генерування конфігурації для РАП.
Якщо перевищений ліміт перебування сервера в стані WaitForJobRequest, відбудеться виклик
методу OnJobRequestTimeOut() і перехід до стану JobFailed. У випадку, коли були передані
неправильні параметри для синтезу конфігурації, відбудеться перехід до стану JobFailed за
допомогою OnBadParameters(). Зі стану JobFailed можливий перехід до стану
WaitForJobRequest за допомогою WaitForNewJobRequest(), якщо кількість запитів на
виконання не перевищена, в іншому ж випадку відбудеться перехід до стану Error і
з’єднання буде закінчене. Якщо успішно отримано запит на синтез OnJobRequestReceived(),
сервер перейде у стан WorkOnJob, в якому здійснюється генерування конфігурації для РАП.
Під час виконання можливе виникнення помилок, і в цьому випадку сервер перейде зі стану
WorkOnJob до стану JobFailed. В результаті успішного синтезу виконається метод
OnJobCompleted() і сервер перейде до стану WaitForAcknowledge, в якому він буде очікувати
на відповідь клієнта про успішне отримання конфігурації. Якщо цього не відбудеться, за
допомогою методу OnAcknowledgeTimeout() сервер перейде в стан Error. В випадку
отримання підтвердження відбудеться виклик OnAcknowledgeReceived(). Сервер перейде у
стан Disconnected(), в якому відбувається закінчення з’єднання. Після закінчення з’єднання
відбувається скидання стану методом DoCleanUp() і сервер перейде в стан Init. У випадку
незворотної помилки сервер перебуватиме в стані Error. З цього стану за допомогою методу
DoUngracefulDisconnection() відбувається перехід в стан Disconnected.
1.3. Скінчений автомат клієнта
Цей скінчений автомат відповідає за керування з’єднанням із сторони клієнта (Рис. 2).

Рис. 2. Скінчений автомат клієнта
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Скінчений автомат клієнта працює за таким алгоритмом. Клієнт починає роботу із
стану Init. Встановлення з’єднання з сервером відбувається за допомогою методу
DoConnect() і клієнт переходить в стан Connecting, очікуючи на відповідь сервера. Якщо
перевищений
час
очікування
на
відповідь,
відбудеться
виклик
методу
OnConnectionTimeOut(), і клієнт перейде в стан ConnectionFailed. У випадку, коли сервер не
може прийняти з’єднання, відбудеться виклик методу OnHostRejects() і клієнт перейде в стан
ConnectionFailed. Зі стану ConnectionFailed можливий перехід до стану Connecting за
допомогою методу DoConnectionAttempt(), якщо кількість спроб не перевищила ліміт. Якщо
з’єднання відбулось успішно, клієнт переходить до стану Connected. Зі стану Connected за
допомогою виклику методу DoAuthorization() відбувається перехід до стану Authorizing, в
якому клієнт очікує на авторизацію від сервера. Якщо авторизація не пройшла успішно, або
перевищений час очікування відповіді сервера, то за допомогою методів
OnAuthorizationTimeOut() або OnBadCredentials() відбудеться перехід до стану
AuthorizationFailed. Якщо ліміт спроб не перевищений, відбудеться виконання методу
DoAuthorizationAttempt(), в іншому випадку за допомогою методу HandleAuthorizationError()
відбудеться перехід до стану Error.
Якщо авторизація пройшла успішно, відбудеться виклик OnAuthorized() і сервер
перейде в стан Authorized. Із цього стану клієнт за допомогою виклику DoJobRequest()
здійснить перехід в стан WaitForJob і буде очікувати на результат виконання синтезу. Якщо
під час запиту виникнуть помилки, за допомогою методів OnBadJobRequest()
OnJobRequestTimeOut() відбудеться перехід в стан JobReceivingFailed. Коли ліміт запитів не
вичерпаний, за допомогою DoJobRequestAttempt() відбудеться перехід в стан WaitForJob.
Після виконання синтезу відбудеться виклик методу OnJobReceived() і клієнт перейде в
стан JobProcessing. У цьому стані відбувається зберігання конфігурації. За допомогою
виклику методу DoDisconnect() клієнт перейде в стан Disconnected, з якого, викликавши
DoCleanUp(), перейде в початковий стан Init. У випадку незворотної помилки сервер
перебуватиме у стані Error. З цього стану за допомогою методу DoUngracefulDisconnection()
відбувається перехід у стан Disconnected.
2. Приклад комунікації клієнта із сервером
Розглянемо приклад комунікації клієнта із сервером (Рис. 3).
Після того, як сервер перейде в стан WaitForConnection, клієнт відправляє
повідомлення ConnectionRequest і переходить в стан Connecting в якому очікує на відповідь
сервера. Сервер в свою чергу отримує повідомлення, переходить у стан Connected,
відправляє ConnectionAccept і переходить у стан WaitForAuthorization, в якому очікує на
авторизацію. Клієнт, після отримання ConnectionAccept, переходить у стан Connected,
відправляє повідомлення AuthorizationRequest і переходить у стан Authorizing. Після
отримання AuthorizationRequest сервер переходить у стан Authorized, відправляє
повідомлення AuthorizationAccepted, і переходить у стан WaitForJob, в якому очікує на запит
виконання компіляції. Отримавши AuthorizationAccepted, клієнт переходить у стан
Authorized, робить запит на компіляцію і далі переходить у стан WaitForJob. Після отримання
запиту на компіляцію – RequestForCompilation, сервер переходить у стан WorkOnJob і
повідомленням CompilationAccepted повідомляє, що запит прийнятий. Після завершення
компіляції сервер переходить до стану WaitForAcknowledgment, в якому очікує на відповідь
від клієнта. Отримавши OnJobDone, клієнт виконує обробку отриманої конфігурації,
відправляє повідомлення про успішне отримання конфігурації JobAcknowledgment і закінчує
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свою роботу, переходячи до стану Disconnected. Сервер, отримавши повідомлення
JobAcknowledgment, закінчує свою роботу, також переходячи до стану Disconnected.

Рис. 3. Приклад комунікації клієнта із сервером

Висновок
В доповіді запропоновано протокол обміну інформацією для автоматичного створення
комп’ютерних пристроїв у реконфігуровних апаратних платформах обчислювальних вузлів
кіберфізичних систем. Протокол не залежить від середовища передачі інформації, що
дозволяє використовувати його поряд із іншими протоколами, які гарантують передачу
даних, наприклад TCP. Запропонований протокол в подальшому можна буде використати не
тільки для автоматичного створення комп’ютерних пристроїв, але й для вирішення інших
актуальних для КФС задач, так як він оперує абстрактним поняттям «завдання», яке може
бути змінене залежно від поставленої мети.
1. Chameleon – the System-Level Design Solution. [Електронний ресурс] / – Режим доступу:
http://intron-innovations.com/?p=sld_chame. 2. Information technology – Open Systems Interconnection –
Basic Reference Model: The Basic Model. International Standart. ISO/IEC 7498-1. Second edition. 1994-1115. 3. Transmission Control Protocol. Darpa Internet Program. Protocol Specification. September, 1981.

Наукові результати, подані у цій доповіді, було отримано в рамках дослідницького
проекту ДБ/КІБЕР з реєстраційним номером 0115U000446, 01.01.2015 – 31.12.2017,
фінансово підтриманим Міністерством науки та освіти України.
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У роботі представлено короткий опис інженерних та наукових задач, які
виникають зараз на металургійному підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг» при організації роботи цеху з ремонту та налагодження промислового
обладнання. Увагу приділено інноваційним методам організації процесу ремонту
на базі інтелектуальних агентів та принципів Industry 4.0.
The paper presents a brief description of engineering and scientific problems that
arise at the steel plant PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” when the repair shop for
industrial equipment is organized. The attention is paid to innovative methods of repair
process based on intelligent agents and Industry 4.0 principles.
За понад трьохсотлітній термін розвитку науково-технічного прогресу (НТП) можливо
відзначити чотири ключові етапи (винаходи), які в подальшому отримали назву індустріальних
революцій сучасності [1]. Останній етап інтелектуальної автоматизації виробництва (рис. 1)
зараз пов’язують у першу чергу із впровадженням кіберфізичних систем (КФС або CPS, CyberPhysical Systems – англ.) [2]. Останнє зараз частіше всього пов’язують із наявністю певних
ключових технологічних тенденцій. Наприклад, обробки надвеликих масивів даних (BigData),
автономних роботів із різноманітними сенсорами, симуляторів для 2D- та/або 3D-моделювання,
3D-принтерів, Інтернету речей, доповненої реальності тощо [3]. Отже, за останніми оцінками
провідних світових експертів, саме такі тенденції будуть визначати головний вектор розвитку
конкурентноздатних сучасних виробництв [2-5].
Ураховуючи вищезазначене, в ДВНЗ «Криворізький національний університет» на
кафедрі комп’ютерних систем та мереж, кафедрі інформатики, автоматики та систем
управління сумісно з працівниками департаменту автоматизації технологічних процесів ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» вже понад півроку розробляється перспективний проект з
реалізації інтелектуального керування ремонтами промислових об’єктів з територіально
розподіленою інфраструктурою на основі застосування КФС. Метою даної праці є
ознайомлення з головними викликами, ідеями та проектними рішеннями щодо цієї роботи.
Для запровадження подібних новацій саме в умовах цього промислового підприємства були
такі основні підстави.
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Рис. 1. Основні етапи розвитку НТП

Комбінат ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (надалі АМКР [6]), як основний
майданчик реалізації майбутнього проекту, на сьогоднішній день є одним з найбільших у
Європі металургійних заводів. Виробничі потужності функціонують на розподіленій
території більше 100 км2, кількість підрозділів (цехів) більше 50, штат працюючого
персоналу більше 30 тис. робітників, загальна кількість задіяної номенклатури (зокрема,
устаткування, технологічні компоненти, операції тощо) порядку 107. Наприклад, лише парк
діючих контрольно-вимірювальних пристроїв (КВП) нараховує більше 60 тис. одиниць.
Щорічно парк пристроїв підприємства поповнюється. Так, сумарно з 2010 до 2015 року було
закуплено нових пристроїв у кількості 15 406 штук, що становить 24,2% від загальної
кількості експлуатованих приладів. Але при цьому чверть активних приладів становлять
застарілі прилади 1960-1999 років випуску. Саме тому середня відмовостійкість КВП по
підприємству низька, а через велику розмаїтість сортаменту моделей прилади не взаємозамінні. Із цієї причини щороку кілька тисяч пристроїв назавжди виходять із ладу й
підлягають списанню. Списані й браковані пристрої продовжують зберігатися на
підприємстві, що разом із запасами створює значний обсяг заморожених приладів.
Для обслуговування діючих пристроїв підприємства задіяні 7 служб департаменту
автоматизації. До них належить й служба ремонту. Аналіз роботи даної служби показав дуже
низький ключовий показник ефективності KPI (англ. Key Performance Indicators [7]). Це
залежить від тривалості перебування одиниці пристрою усередині служби через поломку або
технічне обслуговування. Зменшення цього показника дозволить збільшити KPI не тільки
служби ремонту, але й інших служб за рахунок зменшення часу простою з їхньої вини.
Для забезпечення безперебійної роботи, а також ефективного функціонування процесів
вимірювання, технічного обслуговування, ремонтів й автоматизації 2016 р. на підприємстві
запущена власна інвестиційна «Програма оптимізації процесів ремонту й обслуговування
засобів вимірювальної техніки, засобів автоматизації, засобів вимірювання маси й
комп'ютерної техніки». Основною метою програми є організація нової служби централізованого ремонту й обслуговування на підприємстві. До неї входить, як реконструкція будівель
і споруд, так і розробка інтелектуального й гнучкого автоматизованого робочого
середовища. З метою максимально ефективної реалізації останніх двох складових цієї
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програми було прийнято рішення залучити до розробки та впровадження проектних рішень
наукову спільноту з різними джерелами фінансування.
Проведений нами всебічний аналіз проблеми переконливо довів, що для ефективного
керування ремонтами (плановими й неплановими) на таких великих промислових площадках
потрібна максимально точна взаємодія розподілених складів, цехів, транспортних служб,
персоналу в рамках наявних інформаційних систем в умовах багатокритеріальності й великої
кількості обмежень. Основні з них: екологія, енергоефективність, економіка (накладні витрати,
складські залишки тощо). Було переконливо доведено, що ефективне рішення даних питань
неможливе без використання Cyber-Physical Systems (CPS) на основі концепції Industry 4.0.
З урахуванням цього в результаті роботи робочої проектної групи було прийнято
рішення виокремити в проекті дослідницьку та прикладну складові. Рішення наукових
завдань першої групи буде здійснювати міжнародний консорціум, до якого ввійшла низка
університетів Європи. Практичне впровадження розроблених рішень, підходів, технологій
буде здійснюватися фахівцями АМКР із залученням провідних світових компаній-вендорів.
На сьогодні в результаті такої сумісної роботи сформульовано основне завдання
проекту – розробка інтелектуального й гнучкого автоматизованого середовища для
забезпечення послуг ремонту й технічного обслуговування, спрямоване на ефективну
допомогу персоналу. Мета проекту – розробити комплекс інформаційно-комунікаційних
технологій і засобів автоматизації для того, щоб:
− підвищити оперативність, ефективність і якість технічного обслуговування й
ремонту;
− організувати зручне, безпечне й ергономічне робоче місце для персоналу;
− знизити загальну кількість помилок, що виникають при аналізі даних про обладнання
і його статистики відмов;
− мінімізувати кількість списаного обладнання за рахунок ефективного використання
його робочих частин.
Засоби досягнення цілей проекту: мультиагентні CPS, які взаємодіють через хмару з
використання спеціально розроблених для цього протоколів. Використовувані ключові
підходи, технології і стандарти: Data Mining, Data House, OLAP, ISA95-ISA88, Industry 4.0,
5S, Big Data.
Відповідно до схеми інформаційних та матеріальних потоків у майбутній системі
(рис. 2) до інтелектуального робочого середовища входить:
− розумний склад запасних деталей і приладів з інтелектуальною системою оптимізації
їх асортименту і кількості;
− робочі місця, оптимізовані для диверсифікації завдань ремонту;
− системи збору статистики, аналізу історії ремонту й формування замовлень з ремонту;
− програмувальні універсальні стенди для калібрування вимірювального устаткування;
− інтелектуальні транспортні системи, що включають у себе окремих автоматизованих
інтелектуальних транспортних агентів, які, спілкуючись між собою, автономно здійснюють
оптимізацію своїх маршрутів на основі прийнятих інтерфейсів, стандартів, протоколів (рис. 3).
Для оптимізації процесів відповідних технологічних підрозділів АМКР з ремонту й
обслуговування передбачається:
− система керування операціями служби централізованого ремонту й обслуговування;
− автоматизована складська система служби централізованого ремонту й обслуговування;
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− транспортна система зовнішнього повідомлення в службі централізованого ремонту й
обслуговування;
− транспортна система внутрішнього повідомлення в службі централізованого ремонту
й обслуговування;
− централізація, уніфікація й створення єдиного резерву;
− оптимізація робочих місць для перевірки й ремонту теплотехнічних, електронних і
фізико-хімічних засобів тощо.

Рис. 2. Структурна схема інформаційних та матеріальних потоків у системі
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Рис. 3. Основні інтерфейси та стандарти для організації взаємодії
між smart-агентами (CPS)
Розумний склад виконує такі функції:
− автоматизований облік устаткування;
− інтелектуальний аналіз списку обладнання і його оптимізація;
− автоматизований розрахунок асортиментів устаткування і мінімально необхідна кількість
запасних частин і пристроїв для зберігання;
− ергономічне розташування обладнання для швидкого пошуку;
− автоматизована доставка товарів транспортною системою.
Інтелектуальні транспортні агенти:
− набір незалежних транспортних агентів, які контролюються власною програмою й не
вимагають додаткових втручань оператора;
− кожен агент приймає свої власні рішення щодо планування маршруту, відповідно до
поставлених завдань і повідомлень від інших агентів;
− скорочення часу простою при очікуванні необхідних деталей і пристроїв наближається до
нуля.

Рис. 4. Схема інтелектуальної взаємодії між окремими об’єктами (CPS)
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Ергономічні робочі місця мають такі обов’язкові ознаки:
− організація робочих місць відповідно до системи 5S;
− повний набір інструментів, необхідних для технічного обслуговування й ремонту
типових операцій;
− монітор з інструкціями з ремонту. Інструкції складаються автоматично;
− веб-додатки для реєстрації виконаних операцій.
Здійснений ретроспективний аналіз відомих джерел показав відсутність аналогів чи
прототипів реалізації подібних рішень в умовах великих, територіально розподілених
підприємств та необхідної наукової методології. Для можливості реалізації вищезазначених
рішень необхідно розв’язати низку таких завдань дослідницького характеру:
− оптимальне керування номенклатурою з можливістю автозаповнення розподілених
баз даних (БД або Big Data) зі всіх доступних джерел інформації (локальних і глобальних) з
максимальною релевантністю до наявної структури в мультиагентному середовищі CPS;
− оперативна побудова опису ланцюжків технологічних операцій і процесів, їх зв'язок з
необхідною номенклатурою з максимальною релевантністю в мультиагентному середовищі
CPS;
− оперативне планування логістичної доставки з вибором раціональних маршрутів,
динамічної перебудови й оптимізацією за різними критеріями;
− створення інформаційних технологій для мінімізації часу на обслуговування й ремонт
промислового обладнання;
− удосконалення керування підприємством, відповідно до концептуального підходу
Industry 4.0, «гнучких» робочих місць і гнучких методологій технічного обслуговування й
ремонту промислового обладнання;
− розробка експертної системи для планування подачі деталей й інструментів залежно
від типу пристрою, що обслуговується, і типу його поломки, за допомогою незалежних
транспортних агентів;
− розробка, уніфікація й оптимізація структури бази даних для створення smart-складу
запасних деталей. Створення інформаційних технологій на основі методів обчислювального
інтелекту, призначених для пошуку аналогів за умови недостатньої інформації. Визначення
мінімально необхідних асортиментів і кількості запасних пристроїв і деталей на складі;
− дослідження статистичних характеристик відмов промислового обладнання.
Виявлення сезонних тенденцій, аналіз показників якості й відмовостійкості датчиків систем
автоматичного керування.
Найбільш важливі результати реалізації проекту з погляду науки – удосконалення
методології побудови розподілених кіберфізичних систем інтелектуального керування для
рішення питань оптимізації промислового обладнання, технічного обслуговування й
ремонту, згідно з концепцією Industry 4.0.
Попередні розрахунки показали: якщо проведені дослідження й створені інтелектуальні
технології будуть реалізовані відповідними службами підприємства АМКР, то вони
забезпечать:
− скорочення часу простою до нуля за рахунок скорочення реакції, тривалості ремонту
й технічного обслуговування;
− зниження виробничих витрат;
− оптимізація комплектів устаткування на підприємстві, скорочення його розмаїтості й
мінімізації необхідної кількості запасних частин і пристроїв;
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− зниження витрат на покупку запасних деталей за рахунок більш ефективного
використання працездатних частин списаного обладнання;
− підвищення якості ремонту й технічного обслуговування;
− підвищення безпеки, функціональності й комфорту робочих місць персоналу;
− створення нових робочих профілів.
Враховуючи актуальність та новизну проблеми не тільки в межах України, зараз
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ДВНЗ «Криворізький національний університет» сумісно з
Європейськими партнерами здійснюють підготовку до реалізації дослідницької частини цього
проекту в межах одного з викликів програми міжнародної співпраці «Horizon 2020» [8].
1. E. A. Lee and S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems — A Cyber-Physical Systems
Approach, http://LeeSeshia.org, 2011.2. Mario Hermann, Tobias Pentek, Boris Otto (2015). Design
Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Technische Universitat Dortmund.3. Lee, Jay,
Industry
4.0
in
Big
Data
Environment,
Harting
Tech
News
26,
2013,
http://www.harting.com/fileadmin/harting/documents/lg/hartingtechnologygroup/news/tec-news/tecnews26/EN_tecNews26.pdf4. Lee, Jay; Bagheri, Behrad; Kao, Hung-An (2014). “Recent Advances and
Trends of Cyber-Physical Systems and Big Data Analytics in Industrial Informatics”. IEEE Int. Conference
on Industrial Informatics (INDIN) 2014.5. Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution: what it means,
how to respond. World Economic Forum. Accessed on 12 Jan 2016.6. Офіційний сайт ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://ukraine.arcelormittal.com7. Bernard Marr, Key Performance Indicators: The 75+ Measures Every
Manager Needs to Know. Financial Times/ Prentice Hall 2012, ISBN 978-0273750116.8. Офіційний сайт
міжнародної програми HORIZON 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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У роботі представлено опис роботи розподіленої системи керування
збагачувальним комплексом, що складається з трьох стадій. Увагу приділено
інноваційним методам мультиагентного керування, як однієї з концепцій
кіберфізичних систем, для покращення зв’язку між обладнанням різних стадій
збагачення та їх злагодженої роботи.
The paper presents a description of a distributed control system of processing
complex, consisting of three stages. The attention is paid to innovative methods of multiagent control as one of the CPS concepts to improve communication between the
different stages of enrichment equipment and their teamwork.
З урахуванням напрямків розвитку сучасного світового ринку основною ціллю
направленості виробництва являється зниження собівартості продукту. Ця ціль досягається
за допомогою комплексної оптимізації виробничих процесів на основі введення сучасних
технологій. Саме підвищення якості автоматизації промислових технологічних процесів
являється основним шляхом у вирішенні питання енергоефективності виробництва.
Збагачувальний комплекс містить у собі багато технологічних агрегатів, що здійснюють
різні операції та відрізняються за конструкцією, і тому відповідно вимагають застосування
різних підходів при побудові та реалізації систем керування. Крім того, збагачувальні апарати
перебувають у взаємозв’язку і безпосередньо впливають на роботу один одного; вимагають
застосування багатьох вимірювальних приладів, що фіксують величини різної фізичної природи,
що призводить до збільшення потрібних розрахункових потужностей [1, 2].
Вказаних складностей можна уникнути, застосовуючи розподілене керування.
Розглядаючи комплекс збагачення залізної руди як одну велику децентралізовану систему
розподілених механізмів, можна синтезувати системи керування кожним механізмом кожної
стадії окремо, що знаходяться у постійному взаємозв’язку. Даний підхід дає можливість
підвищити швидкодію та знизити загрузку на загальну систему і зменшити вимоги до
розрахункових потужностей виконавчої системи [3].
Проте розподілене керування має свої власні недоліки, найголовнішим з яких є
наявність певного «командного центру». Хоча механізми і працюють незалежно один від
одного при розподіленому керуванні, все ж є наявний центр, який оброблює усі отримані
дані, необхідні для регулювання взаємодії між керованими механізмами і у ньому
зосереджені значні розрахункові ресурси. У випадку виходу з ладу центра керування, об’єкти
системи будуть не спроможні взаємодіяти.
Вказаного недоліку дозволяє уникнути мультиагентне керування (МАК). Мультиагентне керування являється однією з провідних концепцій четвертої науково-технічної
революції, інформаційної (Industry 4.0). Воно має на увазі повну децентралізацію керування,
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відсутність деякої головної системи і вільну роботу кожної системи керування (агента)
технологічними механізмами належно одна від одної. Однак, при цьому агенти гармонійно
взаємодіють та обмінюються інформацією між собою. Основною відмінністю підходу, що
базується на принципах колективного мультиагентного керування, являється відносно
низька розрахункова складність реалізуючи його алгоритмів, що дозволяє швидко приймати
якщо не оптимальні, то близькі до них рішення в умовах динамічно змінюваної ситуації.
На рис. 1 і 2 зображено розглянуту технологічну схему процесу трьохстадійного
подрібнення залізної руди та представлення зв’язків між технологічними агрегатами, як між
агентами МАК. Зв’язок між агентами на рис. 2 відбувається по бездротовим мережам, так як
прокладення кабелів на значні дистанції в умовах важкого виробництва та забезпечення їх
надійної роботи є досить складною задачею. Лише на перших стадіях, які знаходяться
найближче до диспетчерської, є також зв’язок по промисловому протоколу Ethernet, який
забезпечує високу швидкість передачі даних. Кожному технологічному механізму
поставлений у відповідність власний агент, що має власну систему керування (рис. 2). Однак,
у першій стадії класифікація відбувається не за допомогою гідроциклону, а з застосуванням
спірального класифікатора. Так як він не являється досить складним механізмом і не
потребує значних затрат на керування, то його разом з мокрим магнітним сепаратором
першої стадії можна у сукупності вважати одним агентом.

Подрібнення 1
Класифікація
Магнітна сепарація 1
Класифікація
Подрібнення 2
Магнітна сепарація 2
Класифікація

Рис. 1. Технологічна схема процесу
трьохстадійного збагачення
залізної руди

Подрібнення 3
Магнітна сепарація 3

Хвости

Рис. 3 являється більш розширеною схемою, зображеною на рисунку 2 та показує
схему мультиагентного керування трьома стадіями збагачення з урахуванням зв’язку між
ними та передачу інформаційних сигналів від датчиків до ПЛК. До млина у першій стадії
залізна руда потрапляє з живильника. Регулювання кількості руди відбувається керуванням
приводом живильника, що здійснюється виконавчим механізмом живильника (Af). Після
першої та другої стадій подрібнення здійснюються проміжні заміри густини між стадіями за
допомогою густиноміра (ρ). Окрім густини у кінцевому продукті після третьої стадії
вимірюються набагато більше необхідних параметрів, таких як крупність подрібненого
матеріалу за допомогою гранулометра (GM), вміст корисного компоненту (магнітного
заліза), що фіксується датчиком, позначеним на рисунку як (%), та продуктивності за водою
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та за пульпою загалом (відповідно витратоміри Qw та Qp). Кожна стадія має власний ПЛК,
що збирає дані, та надсилає їх до ПК на обробку. На основі отриманих даних алгоритм
розраховує керуючий вплив та подає його на виконавчі механізми (A1, A2 та A3), які, у свою
чергу, регулюють подачу додаткової води у млини. Вважаючи, що у зумпфах гідроциклонів
постійно підтримується оптимальний рівень, ми можемо керувати не тільки подачею
додаткової води, а й контролювати подачу пульпи. Тому формуються ще три керуючих
впливи, які прикладаються до насосів гідроциклонів (P1, P2 та P3). Також відбувається
керування сепараторами на основі механізмів Rs. Одночасно відбувається візуалізація у
SCADA-системі на основі даних, розрахованих у ПК.

Рис. 2. Представлення зв’язків між агентами керування

Рис. 3. Схема керування трьома стадіями збагачення
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Раніше [4] була розглянута система керування збагачувальним процесом на основі
застосування засобів нечіткої логіки. Розглянемо окремо процеси розділення у гідроциклоні
другої стадії.
При ефективній роботі системи керування гідроциклоном оптимізуються якісні та
кількісні параметри потоків зі зниженням собівартості концентрату у цілому. Регулювання
гідроциклону направлено на досягнення двох цілей: кількісної (продуктивність за готовим
продуктом) і якісної (ефективність розділення і гранулометричний склад). Гідроциклон не слід
розглядати окремо від зумпфа, пов’язаного з попередньою стадією подрібнення, і це також
збільшую кількість розглядуваних параметрів при керуванні технологічним механізмом.
Система автоматизованого керування складного об’єкта повинна створюватися на основі
алгоритмів, які не потребують детальної попередньої інформації про об’єкт керування [9-12].
Саме складність складення математичної моделі гідроциклону і обумовлює застосування сучасних інтелектуальних засобів, у тому числі засобів нечіткої логіки.
У технологічних схемах збагачувальних фабрик, у другій стадії, зазвичай застосовують
декілька гідроциклонів (кожний зі своїм приводом). Ми будемо вважати, що інші
гідроциклони завантажуються повністю, згідно проектних норм, і коливання продуктивності
стадії відбувається тільки у межах одного гідроциклону.
У загальному вигляді агент представляється у вигляді кортежа [15]:
A =< G, S, A, θ, ϕ > ,
(1)
де G – цільова функція, S = {s1, s2,… sn} – набір параметрів стану, A = {a1, a2,… an} – набір дій,
θ – база знань, φ – оператор.
Основою керування являється підтримування співвідношення продуктивностей за
зливом і за пісками на певному рівні. Тому для гідроциклона другої стадії цільовою
функцією G буде критерій
K = Q of / Q uf ; ρ of ≤ ρ of .n ; ρ uf ≥ ρ uf .n
(2)
Параметрами стану будуть значення густин зливу та пісків, продуктивності за зливом і
за піком, рівень пульпи у зумпфі та тиск, створюваний насосом гідроциклону. Набір дій
складатиметься з регулюючих впливів, а саме керування швидкості обертання двигуна
насоса гідроциклону та додавання технологічної води у зумпф. База знань міститиме у собі
досвід попереднього керування та технологічну карту різновидів руди, щоб підлаштовуватися під певні види залізної руди.
При адаптивному підході до побудови нечітких систем керування налаштування блоків
логічного нечіткого виводу здійснюється не тільки у процесі проектування, але і під час
нормальної експлуатації системи, паралельно з процесом керування об’єктом. Адаптивні
системи дозволяють здійснювати більш якісне керування складними, як у нашому випадку,
нестаціонарними об’єктами порівняно зі звичайними системами.
Запропонована система керування виглядає, як показано на рис. 4. Тут розглянуто
гідроциклон другої стадії збагачення як окремий агент керування, який одночасно пов’язаний з іншими механізмами другої стадії, та механізмами попередньої та наступної стадій.
На рис. 4 прийняті наступні позначення: ПЧ – перетворювач частоти двигуна; Н –
насос; ГЦ – гідроциклон; НМ – нечіткі мережі; V-1 – клапан.
У схемі на рис. 4 використовуються контролери оберненого зв’язку, виконані на
нечітких мережах НМ1 и НМ3, що навчаються через ідентифікатор НМ2. Навчання через
ідентифікатор, а не безпосередньо на об’єкті, необхідно, щоб «не заважати» нормальному
функціонуванню об’єкта пробними впливами, що використовуються для навчання [16]. До
недоліків схеми можна віднести високі вимоги до розрахункових ресурсів.
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Рис. 4. Структурна схема системи з розгорнутою підсистемою –
агентом керування гідроциклоном другої стадії при невизначених параметрах

НМ1 на основі сигналу похибки е1, отриманої із розбіжності задаючого сигналу U Feng.
і сигналу двигуна Feng., виробляє керуючий вплив на ПЧ. Сигнал завдання рівня пульпи у
зумпфі Uh разом з реально отриманим сигналом h дають похибку е2, що поступає на НМ3,
яка керує клапаном V-1 і, відповідно, подачею технологічної води у зумпф. Рівень пульпи у
зумпфі регулюється також у відповідності з продуктивністю попередньої першої стадії F1st.
Похибки розбіжності е3, е4 и е5, отримані як різниця задаючих впливів та виміряних на
виходах гідроциклону параметрів густин за пісками і за зливом (ρuf і ρof) і коефіцієнту
співвідношення продуктивностей за зливом і за пісками (КHC) також надходять на НМ2, як і
раніше розглянуті е1, е2 і е6. На основі сигналів похибок НМ2 навчає НМ1 і НМ3 і
відправляє сигнал на НМ першої стадії (на рис. 2 жирні лінії). Запропонована схема керування гідроциклоном другої стадії збагачення дозволяє підвищити ефективність розділення,
підвищуючи густину на його виході за рахунок регулювання швидкості подачі вхідного
матеріалу до гідроциклону при підтримці постійного рівня пульпи у зумпфі гідроциклону.
Через коливання характеристик вхідного потоку пульпи найбільш прийнятною системою
керування являється система з нечітким алгоритмом.
Таким чином і виявляється мультиагентне керування. Виступаючи як окремий агент,
друга стадія взаємопов’язана з сусідніми агентами – першою та третьою стадіями збагачення
залізної руди. До другої стадії надходить замовлення на вироблення продукту певної
кількості та визначеної якості з наступної, третьої стадії. Тоді як, у свою чергу, друга стадія
надсилає аналогічний сигнал з вимогами до попередньої першої стадії.
Мультиагентне керування дозволяє враховувати вимоги, що висуває наступна, третя
стадія збагачення до якості та об’ємів розділеного продукту і відповідно регулювати процес
розділення пульпи у гідроциклоні і, при цьому, задавати власні вимоги до продукту з
попередньої, першої стадії. При досягненні екстремальних значень регульованих параметрів
другої стадії, виробляється коригувальний сигнал на параметри пульпи, що подається з
першої стадії збагачення. Мультиагентне керування дозволяє зробити це без перешкоджання
нормальній роботі системи і забезпечує автономність кожної системи керування
механізмами збагачувальної фабрики.
Напрямками подальших досліджень являється удосконалення зв’язків з механізмами
попередніх та наступних агентів та розробки алгоритмів взаємодії агентів усієї секції
збагачення та фабрики у цілому.
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На елементи кіберфізичних систем, як правило, накладаються суворі обмеження на їхню апаратну, структурну та часову складності. Апаратна складність
помножувачів для двійкових полів Галуа GF(2n), що використовуються при
криптографічному захисті інформації в КФС, дозволяє реалізувати на ПЛІС
операційний пристрій з декількома помножувачами. Але з-за великої
структурної складності для деяких комбінацій великого порядку поля n і
кількості помножувачів зробити це практично неможливо. Одним з можливих
варіантів розв’язку такої задачі є перехід на використання полів Галуа з основою
d більшою ніж 2.У роботі оцінюється помножувачі на основі модифікованих
комірок Гілда для таких розширених полів Галуа GF(dm) з приблизно однаковою
кількістю елементів dm≈ 2n з точки зору їхньої часової складності для визначення
поля, в якому вона буде мати найменше значення. Оцінка проводилася для двох
варіантів представлення комірок Гілда: коли комірка розглядається як «чорна
скринька», тобто, для оцінювання використовуються тільки кількість входів та
виходів комірки, та коли додатково враховується внутрішня структура комірки.
Показано, що при реалізації на сучасних ПЛІС помножувач для розширених
полів Галуа з основами d=3, 5, 7 має меншу часову складність ніж помножувач
для двійкових полів. Ключові слова – розширені поля Галуа GF(dn), комірка
Гілда, помножувач, часова складність.
Вступ
На елементи кіберфізичних систем, як правило, накладаються суворі обмеження на
їхню апаратну, структурну та часову складності. Апаратна складність помножувачів для
двійкових полів Галуа GF(2n), що використовуються при криптографічному захисті
інформації в КФС, дозволяє реалізувати на ПЛІС операційний пристрій з декількома
помножувачами. Але з-за великої структурної складності для деяких комбінацій великого
порядку поля n і кількості помножувачів зробити це практично неможливо. Одним з
можливих варіантів розв’язку такої задачі є перехід на використання полів Галуа з основою d
більшою ніж 2. При цьому необхідно оцінити апаратну, структурну та часову складність
помножувачів для різних полів, для того щоб визначити поле, у якому ці складності будуть
мати (окремо чи у сукупності) найменше значення.
У роботі оцінюється помножувачі на основі модифікованих комірок Гілда для таких
розширених полів Галуа GF(dm) з приблизно однаковою кількістю елементів dm≈ 2n з точки
зору їхньої часової складності для визначення поля, в якому вона буде мати найменше
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значення. Оцінка проводилася для двох варіантів представлення комірок Гілда: коли комірка
розглядається як «чорна скринька», тобто, для оцінювання використовуються тільки
кількість входів та виходів комірки, та коли додатково враховується внутрішня структура
комірки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
У даний час математичною основою опрацювання цифрового підпису є еліптичні криві
[1]. При цьому опрацювання точок еліптичної кривої базується на виконанні операцій у
полях Галуа GF(2n), елементи яких можуть бути представлені у поліноміальному та
нормальному базисах. Апаратна реалізація помножувача для таких полів вимагає великих
витрат обладнання. Помножувачі можуть бути паралельними (в тому числі, на основі
комірок Гілда [2]), послідовними і паралельно-послідовними – секційними. Для нормального
базису апаратна складність помножувачів дозволяє проводити їхню реалізацію на сучасних
ПЛІС. Але при великих значеннях порядків поля та кількості секцій неможливо реалізувати
такі помножувачі через їх високу структурну складність [3], методи та результати
оцінювання структурної складності окремого помножувача наведено в [4], багатосекційних
помножувачів – у [5], оцінювання, що базується на використанні програмно-апаратної
моделі – у роботах [6, 7]. Розроблення методів оцінювання структурної складності дозволили
розробити методи її зменшення [8].
Одним з можливих варіантів розв’язку задачі є перехід на використання полів Галуа з
основою n, більшою ніж 2, в першу чергу – з основою 3 [9]. При зміні поля можуть змінитися
часові характеристики помножувача. У статті оцінюється помножувачі для розширених
полів Галуа GF(dm) з основами d, більшими за 2, і з приблизно однаковою кількістю
елементів dm≈ 2n, для визначення поля, в якому помножувач буде мати найменшу часову
складність. Відомий аналіз часової складності, коли комірка Гілда розглядається як «чорна
скринька», що не враховує її внутрішню структуру. Часова складність при цьому
визначається відносно двійкового розширеного поля Галуа GF(2n) з приблизно такою ж
кількістю елементів (dm≈ 2n) як кількість послідовно з’єднаних комбінаційних логічних
програмованих вузлів LUT, що входять до складу ПЛІС [10, 11] та знаходяться на
найдовшому ланцюжку проходження вхідних сигналів помножувача на вихід і визначають
час появи результату на виході помножувача після подачі операндів на його вхід. Для
аналізу обрано поліноміальний базис представлення елементів полів Галуа та помножувач з
матричною структурою на основі модифікованих комірок Гілда [8, 9]. .
Окреслення проблеми
При переході від обчислень у розширеному двійковому полі Галуа до обчислень у
розширених полях з основами більшими 2 та приблизно однаковими кількостями елементів
можуть змінитися часові параметри операційних вузлів, таких як помножувачі, а також їхні
апаратні та структурні складності. Оцінка зміни складностей операційних вузлів при зміні
поля не відома. Також не досліджувався вплив сучасної елементної бази на складність таких
операційних вузлів.
Цілі статті
Метою роботи є визначення з множини полів Галуа GF(dm) (з приблизно однаковими
кількостями елементів) поля, у якому часова складність помножувача при його реалізації на
сучасній елементній базі (ПЛІС) з модифікованих комірок Гілда з відомою структурою буде
найменшою.
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Структура матричного помножувача для розширених полів Галуа.
На рис. 2 схематично показано функціональну схему помножувача двох елементів поля
GF(d )з використанням модифікованих комірок Гілда (pi – розряди утворюючого поле
полінома, на незадіяні входи комірок Гілда подається 0), детальну схему яких наведено на
рис. 1, де позначено p = log 2 d  – кількість біт у записі числа d.
m

Найбільша затримка виникає під час формування розряду Sm. Вона складається з
затримок послідовно з’єднаних комірок Гілда, що утворюють вертикальний стовпчик, на
виході якого формується розряд Sm. Ця найбільша затримка tMul = (2m-1)tG, де tG – затримка
сигналів однією коміркою Гілда
(рис. 1).
Для усунення впливу вузла f,
якій змінює знак вхідних даних, на
оцінку часової складності схема
рис. 2 модифікується відповідно до
рис. 4, де на прикладі трійкового
поля Галуа GF(dm) , d=3, показано,
що якщо на один із входів комірки
Гілда подавати від’ємне (за модулем
d=3) значення операнду, то на її виході зформується ві’ємний (за модуРис. 1. Модифікована комірка Гілда
лем
d=3) результат. Колами на симдля поля Галуa GF(dm)
волах комірок Гілда (рис. 4) показано входи та виходи з від’ємними
значеннями даних. Від’ємні значення, що подаються на входи комірок Гілда, можуть бути
розраховані наперед з використанням вузлів f, що не впливає на оцінку часової складності.
Таким чином, частина комірок Гілда на схемі (рис. 2, рис. 4) буде формувати додатній результат,
а частина – від’ємний, інверсний.

Рис. 2. Помножувач для поля
GF(dm) з використанням
модифікованих комірок Гілда
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Рис. 3. Утворення LUT(j+1) з LUTj

Формальний підхід до визначення затримки модифікованої комірки Гілда
При формальному підході комірка Гілда розглядається як «чорна скринька» з
відомою кількістю входів та виходів і з невідомою внутрішньою структурою. Це
відповідає табличному методу обчислення (у даному випадку – множення) і реалізації
помножувача у вигляді ПЗП на основі LUT
Модифіковані комірки Гілда при реалізації на ПЛІС будуються з програмованих
комбінаційних логічних вузлів (LUTv), кожний з яких має v входів та 1 вихід і може бути
запрограмований на реалізацію довільної логічної функції v змінних. До складу сучасних
ПЛІС входять логічні комбінаційні вузли LUTv з кількістю входів v=4 та v=6 (ПЛІС
Spartan 3 та Spartan 6, відповідно [10, 11]). При необхідності утворення з таких LUTv
j-входової комбінаційну схему LUTj з і виходами необхідно задіяти Nj,i = i(2j-v+1 -1) LUTv
(j > v, i > 0, рис. 3). При цьому послідовно буде з’єднано Mj,i = (j-v+1) LUTv. Якщо j≤v, то
Nj,i = i, Mj,i = 1.
Модифікована комірка Гілда має 3p бінарних входів. Для випадку p>1 (3p > v, v = 4)
, що відповідає полям з основою d > 2, затримка модифікованої комірки Гілда дорівнює
t G = (3p-v+1)t v = (3p-3)t v, де t v – затримка одного елемента LUTv, а t Mul=(2m-1)t G=
=(2m-1)(3p-v+1)t v = (2m-1) (3p-3)t v = Сt,dt v, де Сt,d = (2m-1)(3p-v+1) = (2m-1)(3p-3) – часова
складність помножувача для розширеного поля Галуа GF(dm).
Для випадку (3p ≤ v, v = 4) p = 1, що відповідає двійковим полям з основою d = 2,
затримка модифікованої комірки Гілда дорівнює t G=t v, а t Mul = (2n-1)t G = (2n-1)t v = Сt,2t v,
де Сt,2 = 2n-1 – часова складність помножувача для двійкового поля Галуа GF(2n).
Оцінювання часової складності
За базу для оцінювання часової складності та для визначення кількості елементів поля
n
, часова
береться розширене двійкове поле Галуа GF(2m), тоді dm≈ 2n, m ≈ log d 2 n =
log 2 d
складність для розширеного поля з основою d Ct ,d =

( 2 n − 1 )( 3 log 2 d  − v + 1 )
. Відносно
log 2 d

часової складності розширеного двійкового поля Галуа GF(2m) часова складності розширеного
C
log 2 d
поля Галуа GF(dn) (відносна часова складність) R d ,2 = t ,2 =
, R 2 ,2 = 1 .
C t ,d ( 3 log 2 d  − v + 1 )
Якщо прийняти v=4, тоді R d ,2 =

C t ,2
log 2 d
.
=
C t ,d ( 3 log 2 d  − 3 )
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C t ,2
log 2 d
. Якщо Rd ,2 > 1 , то розширене поле
=
C t ,d ( 3 log 2 d  − 5 )
з основою d має меншу часову складність в порівнянні із розширеним двійковим полем. Як
видно (рис. 4), перевагу перед двійковим полем має тільки поле з основою d=3 (серед
простих основ) при використанні LUT6 з 6 входами.

Якщо прийняти v=6, тоді R d ,2 =

Рис. 4. Помножувач без вузла f (усі операції виконуються за модулем d=3)

На рис. 4 також показано оцінку часової складності при реалізації помножувача на
гіпотетичній ПЛІС з логічними комірками, які мають 8 входів (LUT8). В цьому випадку
перевагу перед двійковими полями будуть додатково мати розширені поля з простими
основами d=5 та d=7.
Визначення затримки модифікованої комірки Гілда
з врахуванням її внутрішньої структури
При цьому підході комірка Гілда розглядається як така, що складається з модульного
помножувача та модульного суматора (рис. 1), кожний з цих елементів має 2p входів та p
виходів.
Для випадку (3p > v, v = 4) p>1, що відповідає полям з основою d > 2, затримка
модифікованої комірки Гілда дорівнює tG = 2(2p-v+1)tv = 2(2p-3)tv, де tv – затримка одного
елемента
LUTv,
а
tMul=(2m-1)tG=2(2m-1)(2p-v+1)tv = 2(2m-1) (2p-3)tv = Сs,t,dtv,
де
Сs,t,d= 2(2m-1)(2p-v+1) = 2(2m-1)(2p-3) – часова складність помножувача для розширеного
поля Галуа GF(dm).
Для випадку (3p ≤ v, v = 4) p = 1, що відповідає двійковим полям з основою d = 2,
затримка модифікованої комірки Гілда дорівнює tG=tv, а tMul = (2n-1)tG = (2n-1)tv = Сt,2tv, де
Сt,2 = 2n-1 – часова складність помножувача для двійкового поля Галуа GF(2n).
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Відносна складність
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Рис. 5. Відносні часові
складності
для v=4 та v=6
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Оцінювання часової складності помножувача з врахуванням його структури
За базу для оцінювання часової складності та для визначення кількості елементів поля
n
береться розширене двійкове поле Галуа GF(2m), тоді dm≈ 2n, m ≈ log d 2 n =
, часова
log 2 d
2( 2 n − 1 )( 2 log 2 d  − v + 1 )
. Відносно
складність для розширеного поля з основою d Ct ,d =
log 2 d
часової складності розширеного двійкового поля
Галуа GF(2m) часова складності
C
log 2 d
розширеного поля Галуа GF(dn) (відносна часова складність) R d ,2 = t ,2 =
,
C t ,d 2( 2 log 2 d  − v + 1 )
R 2 ,2 = 1 .

Якщо прийняти v=4, тоді R d ,2 =

C t ,2
log 2 d
.
=
C t ,d 2( 2 log 2 d  − 3 )

Якщо прийняти v=6, тоді R d ,2 =

C t ,2
log 2 d
. Якщо Rd ,2 > 1 , то розширене
=
C t ,d 2( 2 log 2 d  − 5 )

поле з основою d має меншу часову складність в порівнянні із розширеним двійковим полем.
Як видно (рис. 5), перевагу перед двійковим полем мають поля з простими основами d=5
GF(5n) та d=7 GF(7n) при використанні LUT6 з 6 входами та поля d=11 GF(11n) та d=13
GF(13n) при використанні LUT8 з 8 входами.
Відносна складність

для v=4

для v=6

для v=8

Рис. 6. Відносні часові
складності з врахуванням
структури помножувача
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Як видно, внутрішня структура комірки Гілда суттєво впливає на оцінку її часової
складності.
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Висновки
У статті для множини розширених полів Галуа GF(dm) з приблизно однаковими
кількостями елементів поля визначаються поля, у яких часова складність помножувача при
його реалізації на сучасних ПЛІС є найменшою і меншою за часову складність помножувача
для двійкового розширеного поля. Для аналізу обрано поліноміальний базис представлення
елементів поля і матричний помножувач на основі модифікованих комірок Гілда.
В залежності від обраної структури комірки Гілда та характеристик логічних вузлів (LUT)
ПЛІС кращі часові характеристики можуть мати помножувачі для роботи у розширених
полях Галуа GF(dm) з основами d=3, 5, 7. Зменшення часової складності при цьому по
відношенню до часової складності для полів Галуа не перевищує 1,6 разів.
Запропонований метод може бути застосовано при аналізі інших помножувачів, а також
при аналізі помножувачів для полів з нормальним базисом представлення елементів поля.
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кафедри метрології, стандартизації та сертифікації
і комп’ютеризованих систем автоматики
КАЛІБРУВАННЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
З ГАЛЬВАНІЧНО РОЗДІЛЕНИМИ КАНАЛАМИ
© Яцук В.О., Микийчук М.М., Яцук Ю.В. 2016
Дистанційне калібрування гальванічно розділених вимірювальних каналів
запропоновано здійснювати в реальному масштабі часу та на місці експлуатації з
використанням переносних кодо-керованих мір та подальшим опрацюванням
проміжних кодів перетворення безпосередньо в контролері кіберфізичних систем
Для коригування похибок, пов'язаних з еквівалентними напругами зміщення
активних компонентів як вимірювального, так і калібрувального каналів за
різних кодів калібрування обґрунтовано застосування методу комутаційного
інвертування з розміщенням перемикача полярності безпосередньо на виходах
джерел вимірювальної і калібрувальної напруг. Запропоновано спосіб корекції
мультиплікативних похибок кодо-керованого подільника, який полягає в
опрацюванні згідно із запропонованим алгоритмом кодів проміжних результатів
перетворення для різних значень коефіцієнтів передавання резистивного
подільника. Подано також практичні умови реалізації запропонованого методу
калібрування, метрологічної перевірки або ж оперативного контролю
вимірювальних каналів з гальванічним розділенням.
Remote calibration of galvanic separated measuring channels is offered to carry
out in real time and on situ by using portable code-controllable measures and further
processing of intermediate code conversion directly in the controller cyber-physical
systems. To correct errors related to equivalent offset voltage as active components both
the measuring and calibration channels for different codes reasonably calibration of the
inverting polarity method that switch placement directly on the outputs of sources of
measuring and calibration voltages. A method multiplicative errors correction of codecontrolled resistive divider, which is under the proposed processing algorithm codes
interim results for different conversion coefficients of resistive divider. Posted as
practical conditions of the proposed method of calibration, metrological checks or
operational control of measurement channels with galvanic separation.
Вступ
Вимірювальні об’єкти зазвичай містять тисячі фізичних явищ, параметри яких постійно
змінюються, що й спричинило появу на сучасному рівні кіберфізичних систем (КФС) [1].
Завдяки технологічним можливостям в царині мікроелектроніки та бурхливому прогресу в
інформаційних технологіях сучасні КФС складаються з розпорошених апаратних компонентів і прикладного програмного забезпечення. Вони призначені для отримання вимірювальної
інформації про перебіг фізичних процесів в контрольованих об'єктах, а також її зберігання,
передавання, опрацювання та вироблення сигналів керування цими об’єктами. При цьому
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вимірювальна інформація з контрольованих об’єктів повинна отримуватись із заданими
метрологічними параметрами. Просторова розпорошеність вимірювальних каналів, можливі
зміни в широких межах умов експлуатації та невідворотна деградація параметрів
вимірювального кола призводять до суттєвого погіршення метрологічних властивостей
вимірювальних каналів КФС. В цих умовах важливого значення набувають питання
оперативного метрологічного забезпечення вимірювальних каналів КФС.
Кінцевою метою проведення оперативного контролю протікання процесів вимірювань
в КФС є підвищення метрологічної надійності, реалізація якої пов`язана із достовірністю
контролю, а також частотою його проведення Достовірність контролю відображає ступінь
об`єктивності результатів контролю і виражається через ймовірність прийняття правильного
рішення із врахуванням ймовірностей неправильних рішень „поза межами допуску” та „в
межах допуску” [2-5]. Відомо, що для забезпечення високої достовірності контролю на
практиці слід забезпечувати симетричні межі допустимих значень похибок засобів
вимірювань в реальних умовах експлуатації з математичним сподіванням рівним нулю, якого
в реальних умовах експлуатації можна досягнути лише за умови коригування систематичної
складової похибки.
Отже, питання комплексного підходу до калібрування вимірювальних каналів КФС
потребує детальнішого розгляду.
Аналітичний огляд існуючих методів та засобів підвищення метрологічної
надійності вимірювальних каналів CPS. Одним з найефективніших способів підвищення
якості експлуатації КФС є підвищення частоти калібрування його вимірювальних каналів
шляхом звіряння з точнішим засобом чи калібратором з метою визначення і виключення
систематичної похибки. Як систематична у вимірювальних колах найчастіше впливає
адитивна складова похибки (АСП), за умови, що вихідні сигнали більшості сенсорів мають
низькі рівні [6]. Її значення обумовлюється залишковими параметрами ліній зв`язку (ЛЗ) і
комутаторів каналів (KMT) та еквівалентних напруг зміщення і вхідних струмів пристроїв
масштабного (МП) та аналого-цифрового перетворень АЦП [7]. важливого значення набуває
задача Багатоканальні вимірювання сигналів низьких рівнів суттєво ускладнюються,
особливо в умовах дії значних міжканальних завад та необхідності дотримання вимог іскрота вибухобезпеки, наприклад, нафтогазові, енергетичні та хімічні виробництва [8-18].
Використання з цією метою гальванічно розділених підсилювачів призводить не тільки до
суттєвого здорожчання усього тракту вимірювань, але й до необхідності коригування АСП в
кожному з вимірювальних каналів. У ряді випадків гальванічно розділені підсилювачі мають
недостатню електричну міцність ізоляції. Це з урахуванням вимог вибухобезпеки обумовлює
використання в кожному з вимірювальних каналів бар’єрів іскрозахисту (БІ). Окремо слід
наголосити на складності побудови багатоканальних термоелектричних термометрів,
подовжувальні лінії в яких виготовляються з дорогих термоелектродних матеріалів, за
одночасного забезпечення автоматичного коригування впливу зміни температури вільних
кінців термоелектричних перетворювачів (TT) [8-18].
Метрологічні характеристики гальванічно ізольованих каналів в основному визначаються параметрами пристроїв гальванічного розділення і точність типових промислових
зразків знаходиться в межах декількох відсотків ±(0,5 … 2) %, що в багатьох випадках не
задовольняє сучасних вимог [8-12].
Всі вимірювальні задачі незалежно від їх точності в конкретному випадку повинні бути
здійснені із забезпеченням простежуваності [19, 20]. На практиці в сучасних вимірювальних
системах, з огляду на велику кількість типів і масовість використовуваних вимірювальних пере-
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творювачів та трудомісткість метрологічних процедур, простежуваність вимірювань фізичних
величин не завжди забезпечується, як того вимагають нормативні документи [2, 21, 22].
На практиці дуже важливо досягти потрібної точності, стабільності та метрологічної
надійності вимірювань в умовах експлуатації КФС.
Вибір методу корекції адитивної складової похибки
Промислові вимірювання супроводжуються суттєвим впливом АСП та завад
нормального та спільного виду. Для зменшення впливу завад спільного виду
використовується екранування і гальванічне розділення джерел вимірювального сигналу із
пристроями опрацювання вимірювальної інформації та еквіпотенціальний захист
вимірювальних кіл. Загально прийнятим методом послаблення впливу завад є використання
усереднювальних способів перетворення, особливо інтегрувальних або дельта-сигма АЦП.
Традиційно для корекції адитивної та мультиплікативної складових використовують
періодичне автокалібрування за методом зразкових сигналів з від`єднанням вимірюваної
величини від входу власне АЦП на час калібрування. Зазвичай після автокалібрування
максимальне значення похибки коефіцієнта передачі не перевищує лише ±0,5 одиниць
молодшого розряду, а максимальне значення АСП, зведеної до входу, не більше 10 мкВ [23].
Оскільки при цьому калібруванням не охоплене вхідне вимірювальне коло, яке включає в
себе КМТ, ЛЗ, пристрої гальванічного розділення, то стає очевидною необхідність
зменшення похибок, особливо при перетворенні сигналів малих рівнів.
Проведений аналіз показав, що теоретично мінімальне нескориговане значення АСП
притаманне методу комутаційного інвертування з часовим розділенням вимірювального та
коригувального завдяки практичній незмінності конфігурації вхідного кола під час
вимірювання сигналів обох полярностей [7, 19]. нескориговане значення АСП практично
визначатиметься тільки розкидом параметрів пар електронних ключів вхідного перемикача
полярності – різницею опорів обох пар замкнених ключів перемикача полярності, а також
зворотних струмів їх pn переходів. Для зменшення значення цієї похибки доцільно прагнути
до ідентичності впливу параметрів ключів конструктивно-технологічними способами.
Коригування мультиплікативної складової похибки вимірювальних каналів
напруги в умовах експлуатації. У загальному випадку похибка вимірювальних каналів
(ВК) КФС описується многочленною моделлю [19]. Для переважної більшості промислових
засобів вимірювань з огляду на межі нормованих значень їх метрологічних характеристик
можна обмежитися тільки двома складовими та врахувати окремо часовий дрейф та зміну
значень її складових при змінах параметрів довкілля в умовах експлуатації
(1)
∆ x = ∆ x 0 + ∆ xt + ∆ xp = ∆ 0 + δ S X + ∆ 0t + δ St X + ∆ 0 p + δ Sp X ,
де ∆ x – абсолютна похибка ВК в момент часу t в умовах експлуатації, вектор
параметрів довкілля яких змінювався як функція часу pt = F ( p, t ) ; ∆ x 0 = ∆ 0 + δ S X – абсолютна
похибка ВК в початковий момент часу t0(після проведення метрологічної перевірки або
градуювання) в нормальних умовах експлуатації; ∆ xt = ∆ 0t + δ St X – зміна абсолютної похибки
за час t-t0, який пройшов після проведення метрологічної перевірки або градуювання за
умови роботи ВК в нормальних умовах експлуатації; ∆ xp = ∆ 0 p + δ Sp X зміна абсолютної
похибки за час t-t0, який пройшов після проведення метрологічної перевірки або
градуювання за умови роботи ВК в робочих умовах експлуатації, вектор параметрів довкілля
яких змінювався як функція часу pt = F ( p, t ) ; ∆ 0 , ∆ 0t , ∆ 0 p – відповідно АСП ВК в початковий
момент часу t0 (після проведення метрологічної перевірки або градуювання) в нормальних
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умовах експлуатації і її можливі зміни в момент часу t та в робочих умовах експлуатації,
вектор параметрів довкілля яких становив pt = F ( p, t ) ; δ S – мультиплікативний коефіцієнт
багаточленної моделі похибки ВК в початковий момент часу t0 (після проведення
метрологічної перевірки або градуювання) в нормальних умовах експлуатації; δ St , δ Sp –
відповідно мультиплікативні коефіцієнти багаточленної моделі похибки ВК в момент часу t в
робочих умовах експлуатації, вектор параметрів довкілля яких становив pt = F ( p, t ) ;Х –
значення вимірюваної величини.
Аналіз співвідношення (1) показує, що на основі нагромадження та опрацювання
(апроксимації) масивів експериментальних даних, за аналогією до існуючих методів [4-6],
можливо коригувати часові зміни похибки ВК даного типу. При цьому слід враховувати
різноманіття впливних факторів, відносно великі діапазони зміни параметрів довкілля в
робочих умовах експлуатації та відсутність прогнозної інформації про можливий характер їх
зміни. Тому на сьогоднішньому рівні розвитку вимірювальної техніки практично неможливо
розроблення загальних методів корекції часових змін похибок ВК в робочих умовах
експлуатації. Однак сучасний рівень розвитку мікроелектронних та інформаційних
технологій принципово змінює підхід до структури вимірювального кола ВК, в якому
загалом будь-які фізичні величини перетворюються в електричні сигнали. У першу чергу це
пов`язано з інтелектуалізацією ВК та можливістю коригувань похибок вимірювального
тракту з використанням відомих методів. Теоретично показано, що під час використання
методу комутаційного інвертування нескориговане значення АСП, зведене до входу
вольтметра, не перевищуватиме (у випадку реалізації перемикача полярності на основі
серійних електронних МДН-ключів) [6, 7] ∆0ki = 2Rx ∆I bk + (4I bk + Ibx )∆Rk , де ∆ 0ki – нескориговане
значення АСП; Rx, ΔRk – опір джерела сигналу та максимальна різниця опорів ключів
перемикача полярності; I bk , ∆I bk – максимальні значення відповідно струмів витоку та
різниці струмів витоку ключів перемикача полярності (при найнесприятливіших значеннях
параметрів впливних факторів в робочих умовах експлуатації); I bx – максимальне значення
вхідного струму ВК.
Багаторічний досвід експлуатації (з 1983 р. до сьогодні) серійних цифрових приладів
типів А565 та ЦР7701 (приладобудівний завод “Мукачівприлад”) показав, що нескориговане
значення адитивної складової їх похибки в робочих умовах експлуатації не перевищує
декількох десятих мікровольт. Отже, під час корекції похибок ВК за методом комутаційного
інвертування їх часова та температурна стабільність в основному визначатиметься тільки
стабільністю масштабних елементів.
Традиційно підвищують стабільність ВК КФС на основі використання найстабільнішої
елементної бази, методу допоміжних вимірювань або конструктивно-технологічних методів
усунення впливних факторів довкілля (екранування, термостатування, герметизація, тощо).
Вказані шляхи забезпечення метрологічної надійності ВК є еволюційними і їх реалізація
обмежується сучасними технічними, технологічними та економічними чинниками [6].
Принципово нові можливості відкриваються у випадку використання автоматичного
калібрування з допомогою тільки одного прецизійного і стабільного блоку масштабування в
ВК, особливо виконаного в інтегральній технології [23, 24]. Як відомо, за умови
автоматичного коригування АСП, метрологічні властивості ВК з періодичним калібруванням
в основному визначатимуться точністю і стабільністю зразкових мір напруги та кодокерованих подільників. З урахуванням цього, під час реалізації високо стабільних ВК
напруги перевагу слід віддати методу побудови з корекцією похибок комутаційним
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інвертуванням вимірюваної та зразкової напруг (див. рис. 1). В режимі вимірювання з
допомогою перемикача ПХN до входу ІП під’єднується вимірювана напруга UXj. Ізолювальний масштабний перетворювач забезпечує гальванічне розділення та масштабування
вимірюваних напруг UXj до рівня, достатнього для зменшення похибок, зумовлених ЛЗ та
КМТ, до рівня в декілька разів меншого від межі допустимих значень похибок
вимірювального каналу. Вихідний сигнал UXjs ІП багатоканальних засобів вимірювань при
цьому має рівень достатній для безпосереднього спряження із стандартними мікроелектронними АЦП, тому як КМТ можна використовувати й релейні ключі. Значення вихідної
напруги UXjs1IПi за певного стану перемикача ППХ знайдемо за співвідношенням [23]:
UXjs1=(UXj+ejAe1+UjCA1)kjA(1+δjZA)+ej0A1+UjiXA1+UjiCA1+Ujne1,
(2)
де ejAe1=ejA+ejBI+ejП1+IjAZjXA – еквівалентна напруга зміщення ІПj для вхідної напруги UXj; ejA,
ejBI – відповідно напруги зміщення вхідних каскадів ІПj та залишкова напруга бар’єрів
іскрозахисту; δjZA ≅ ZjxA/ZjA, IjA, ZjA – вхідний струм та опір ІПj відповідно; ZjxA –
еквівалентний опір кола між входами ІПj;

n −1


U jne = I j11Z jЛЛ +  I j12 + I jn +
I i12  Z1 jCC + Z jЛЛ


i =1



∑

(

)

–

еквівалентна напруга зміщення вхідного масштабувального блоку в АЦП; ej0A- напруга
зміщення вихідного каскаду ІПj, UjCA – еквівалентна вхідна напруга j-того увімкнутого
каналу, зумовлена його еквівалентною напругою спільного виду Ujc=Ujcm+UjG;UjiXA –
еквівалентна вхідна напруга j-того каналу, зумовлена проникненням вимірюваних напруг
решти i-тих розімкнених каналів, UjiCA – еквівалентна вхідна напруга j-того каналу,
зумовлена проникненням еквівалентних напруг спільного виду Uic=Uicm+UiG решти i-тих
каналів, ej0A=ej0+ejЛЗ; ZjG, UjG – опір та напруга між точками заземлення j-того вимірюваного
об’єкту та ІПj відповідно, kjA коефіцієнт передачі ІПj.
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Рис. 1. Функціональна схема кіберфізичної системи
з гальванічно розділеними вимірювальними каналами та автокалібруванням

ППХ, ППN – перемикачі полярності вимірювального та калібрувального каналів
відповідно; ПХN – перемикач вимірювального та калібрувального сигналів відповідно; M –
масштабувальний подільник зразкової напруги; ККП – кодо-керований подільник; ІП –
ізолювальний масштабний перетворювач; ККМ – кодо-керована міра напруги; БГРК – блок
гальванічного розділення та керування вимірювальним каналом; ВКj, ВКi – j-тий та і-тий
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вимірювальні канали відповідно; КНТР – контролер кіберфізичної системи; ІНД – пристрій
відображення інформації
За іншого положення перемикача ППХ значення вихідної напруги UXjs2IПi
дорівнюватиме
UXjs2=(-UXj+ejAe2+UjCA2)kjA(1+δjZA)+ej0A2+UjiXA2+UjiCA2+Ujne2,
(3)
де ejAe2=ejA+ejBI+ejП2+IjAZjXA – еквівалентна напруга зміщення ІПj для вхідної напруги -UXj.
З допомогою АЦП вихідні напруги перетворюватимуться в цифрові коди Nxj1=kADUXjs1,
Nxj2=kADUXjs2, а код результату вимірювання в j-тому вимірювальному каналі буде
дорівнювати Nxj=Nxj1-Nxj2
(4)
N Xj = k AD [(2U Xj + ∆e jAX )k jA (1 + δ jZA ) + ∆U jAX ] ,
де ΔejAX=(ejAe1-ejAe2)-(UjCA1-UjCA2) – нескориговане значення еквівалентної напруги зміщення
ІПj; ΔUjAX=(ej0A1+UjiXA1+UjiCA1+Ujne1)-(ej0A2+UjiXA2+UjiCA2+Ujne2) -нескориговане значення
похибок, зумовлених впливними параметрами ЛЗ, КМТ та еквівалентної напруги зміщення
вхідного масштабувального блоку в АЦП.
Нескориговане значення ΔejA еквівалентної напруги зміщення ІПj визначатиметься
виразом подібним до класичних реалізацій методу комутаційного інвертування та
залежатиме від опору джерела сигналу та максимальної різниці опорів ключів, максимальних
значень відповідно струмів витоку та різниці струмів витоку ключів перемикача полярності.
За найнесприятливіших значеннях параметрів впливних факторів в робочих умовах експлуатації значення цієї похибки може не перевищувати десятих часток мікровольта [6, 19].
У режимі калібрування з допомогою перемикача ПХN вимірюваний сигнал
відмикається та до входу ІПj під’єднується калібрувальний сигнал з виходу кодо-керованої
міри напруги ККМ. Значення результату вимірювання знаходиться як алгебрична сума кодів
двох результатів проміжних перетворень при додатній та від’ємній полярностях опорної
напруги. Значення вихідної напруги UNjs1 та UNjs2IПi за обох станів перемикача ППN
знайдемо за співвідношеннями:
UNjs1=(0,5mENj+ejANe1+UjNA1)µkjA(1+δjZA)+ej0A1+UjiXA1+UjiCA1+UjNe1,
(5)
UNjs2=(-0,5mENj+ejANe2+UjNA2)µkjA(1+δjZA)+ej0A2+UjiXA2+UjiCA2+UjNe2,
(6)
де ejANe1=ejA+ejПN1+IjAZjNA1, ejANe2=ejA+ejПN2+IjAZjNA2 – еквівалентні напруги зміщення ІПj для
вхідних напруг 0,5ENj та -0,5ENj; ejПN1, ejПN2 – відповідно напруги зміщення калібратора при
одному та іншому положеннях ППХ;ZjNA1, ZjNA2 – еквівалентні опори кола між входами ППХ.
Напруги UNjs1, UNjs2 перетворюватимуться в цифрові коди NNj1=kADUNjs1, NNj2=kADUNjs2, а
код результату калібрування в j-тому вимірювальному каналі буде дорівнювати NТj=NТj1-NТj2
(7)
N Nj = k AD [(mENj + ∆e jAN )µk jA (1 + δ jZA ) + ∆U jAN ] ,
де ΔejAN=(ejANe1-ejANe2)-(UjCA1-UjCA2) – нескориговане значення еквівалентної напруги зміщення
ІПj ΔUjAN=(ej0A1+UjiXA1+UjiCA1+Ujne1)-(ej0A2+UjiXA2+UjiCA2+Ujne2) – нескориговане значення
похибок, зумовлених впливними параметрами ЛЗ, КМТ та еквівалентної напруги зміщення
вхідного масштабувального блоку в АЦП.
У першому наближенні вважатимемо, що за час проведення калібрувань значення
еквівалентних напруг зміщення ІПj та значення похибок, зумовлених впливними
параметрами ЛЗ, КМТ та еквівалентної напруги зміщення вхідного масштабувального блоку
в АЦП практично не змінилось ΔejAN≈ΔejAХ. Аналіз співвідношення (7) показує, що
мультиплікативна складова похибки під час калібрування вимірювальних каналів КФС
залежатиме від низки чинників: похибок δN ДОН, масштабувального подільника δm, кодокерованого подільника δµ, коефіцієнтів перетворення ІПjδjA, АЦП δAD, методичної похибки
δjZA. Основною вимогою до проведення операції калібрування в робочих умовах експлуатації
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є незмінність значень калібрувальних величин. Тому під час вибору методів та розроблення
методик калібрування необхідно зменшувати кількість стабільних величин, оскільки від
цього залежить не тільки зменшення похибки калібрування, але загалом й собівартість,
трудомісткість метрологічного обслуговування і конкурентоспроможність засобу вимірювань.
З огляду на викладене пропонується вдосконалена методика калібрування вимірювальних каналів КФС, яка полягає у визначенні поточних значень коефіцієнта перетворення
вимірювального каналу КФС з використанням як зразкових лише значень ENj ДОН та m
масштабувального подільника. При цьому поточні значення коефіцієнта перетворення
вимірювального каналу підраховуються безпосередньо в контролері КФС. Методом комутаційного інвертування визначаються коди проміжних перетворень при двох значеннях µ1 та µ2
кодів керування ККП та отримуються два значення калібрувальних кодів
(8)
N1Nj = k AD [(mENj + ∆e jAN )µ1k jA (1 + δ jZA ) + ∆U jAN ] ,

[(

)

(

)

N 2 Nj = k AD mENj + ∆e jAN µ2k jA 1 + δ jZA + ∆U jAN

],

(9)

де µ1=µ1Н(1+δµ1), µ2=µ2Н(1+δµ2); µ1Н, µ2Н, δµ1, δµ2 – номінальні значення та відносні
похибки коефіцієнтів передавання ККП.
Метою калібрування вимірювального каналу є визначення дійсного значення
коефіцієнта перетворення вимірювального каналу КФС в даний момент часу та при даних
умовах експлуатації. Для його визначення перетворимо вираз (7), нехтуючи складовими
другого порядку малості, і знайдемо відношення кодів N1Nj/N2Nj та різницю N1Nj-N1Njµ1Н/µ2Н
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З виразу (11) визначимо похибку

(δ µ1 − δ µ 2 ) + k∆UmEjAN
jA

Nj

 1
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 N1Nj µ 2 H
 =
⋅
−1
 N 2 Nj µ1H

(13)

та підставляючи її у вираз (12) отримаємо співвідношення для визначення дійсного значення
коефіцієнта перетворення вимірювального каналу КФС в даний момент часу та при даних
умовах експлуатації

(

)

k AD k jA 1 + δ jZA =

N 2 Nj
mENj

⋅

µ1H
µ2 H

.

(14)

Як показує аналіз співвідношення (14), під час калібрування вимірювальних каналів
КФС у першому наближенні АСП коригуватиметься до значень, що залежать лише від
неідентичності ключів перемикача полярності опорної напруги, мультиплікативна складова
похибки визначатиметься лише інструментальною похибкою ДОН та масштабувального
подільника та їх часовими змінами та змінами, зумовленими мінливістю умов експлуатації.
Як видно із співвідношення (14), з похибкою до членів другого порядку малості,
значення коду результату вимірювання визначатиметься похибкою міри зразкової напруги.
Очевидно, що така міра за структурою дуже подібна до схеми серійно виготовлюваних ЦАП
напруги і її можна виготовляти як окрему інтегральну мікросхему. Однак вона може бути
виготовлена й у вигляді резистивного подільника з електронною комутацією виходів. Таку
міру напруги шляхом екранування можна захистити від впливу електромагнітних полів та
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радіаційних випромінювань, герметизацією – від впливу вологості та шкідливої дії
агресивних хімічних сполук тощо.
Висновки
Зроблений аналіз показав, що традиційні методи забезпечення та оперативного
контролю метрологічних властивостей вимірювальних каналів КФС практично важко
застосувати через їх просторову розпорошеність. Обґрунтовано використання методу
комутаційного інвертування під час побудови вимірювальних каналів КФС в реальному
масштабі часу з розміщенням перемикачів полярності обох сигналів вимірювального та
калібрувального безпосередньо на виходах відповідно джерел вимірювального сигналу та
зразкової напруги. Обґрунтовано, що під час здійснення калібрування принципово можливо
визначати їх результати безпосередньо в контролері КФС. Запропонована вдосконалена
методика коригування мультиплікативної складової похибки, яка полягає в опрацюванні
кодів проміжних результатів перетворення при двох різних значеннях коду кодо-керованого
подільника, який з метою спрощення реалізації може складатися лише з трьох резисторів та
двох вихідних ключів. Показано, що таке технічне рішення дає змогу здійснювати
оперативне контролювання метрологічних характеристик вимірювальних каналів КФС, якщо
кодо-керована міра напруги виготовлюється як малогабаритний та знімний блок.
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В роботі надано розгорнутий опис ідеї реалізації хмарного сервісу виробництва спеціалізованих процесорів, який базується на системі їх високорівневого
синтезу.
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високорівневого синтезу, ПЛІС, хмарні технології, виробництво як сервіс.
Вступ
Кіберфізичні системи є наступником вбудованих комп’ютерних систем, ядром яких є
спеціалізовані процесори. Зважаючи на велику потребу в цих процесорах, необхідність
скорочення термінів їх проектування та виготовлення розробниками були створені потужні
засоби проектування, які включають мови опису апаратних засобів та програмні засоби їх
підтримки, засоби автоматизованого проектування НВІС тощо. Особливий акцент було
зроблено на проектування процесорів на основі ПЛІС завдяки їх високим технічним
характеристикам та доступності для розробників. Однак, з розвитком кіберфізичних систем,
ускладнились вимоги до характеристик процесорів та до часу їх розроблення, що вимагає
створення нових технологій та засобів проектування.
В роботі [1] на основі аналізу задач та вимог до спеціалізованих процесорів на різних
рівнях кіберфізичних систем, а також зважаючи на потребу у великій кількості та широкій
номенклатурі цих процесорі, запропонована ідея виробництва спеціалізованих процесорів як
сервіс, тобто надання хмарного сервісу з виготовлення спеціалізованих процесорів. Ця ідея
лежить в рамках 4 виробничої революції, яка базується на впровадженні технологій
кіберфізичних систем [2,3]. Технологія виробництва спеціалізованих процесорів як сервіс
передбачає надання користувачу зручних засобів проектування, забезпечує захищеність
користувацької інтелектуальної власності та поставку користувачу готової продукції у
вигляді мікросхем. Переваги сервісу: можливість гнучкого налаштування продуктивності
процесора, низька ймовірність викрадення інтелектуальної власності користувача,
мінімальне втручання людини у процес, висока швидкість виготовлення кінцевого продукту.
В даній роботі надано розгорнутий опис ідеї реалізації хмарного сервісу виробництва
спеціалізованих процесорів, що базується на системі їх високорівневого синтезу.
1. Система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів – основа
для їх проектування як сервісу
Система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів – програмний продукт,
який, отримуючи на вхід алгоритм, розроблений мовою високого рівня (C), генерує модель
спеціалізованого процесора з контрольованою на етапі проектування швидкодією (VHDL –
файли), готову для синтезу на ПЛІС, наприклад [4,5]. Цей продукт здатний значно скоротити
час розробки та відлагодження апаратного забезпечення, та, відповідно, результуючу
вартість готового продукту.
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В ході вирішення проблеми надання доступу до системи рядовому користувачу, було
прийнято рішення впровадити її на базі хмарного сервісу. Такий підхід дає переваги як
користувачу так і розробнику системи.
Приклад принципу роботи системи високорівневого синтезу спеціалізованих
процесорів як хмарного сервісу наведена на рис. 1. Згідно зі схемою, користувач,
завантаживши за допомогою веб-інтерфейсу C-програму, ініціює синтез процесора та
отримує на виході VHDL-файли, які за допомогою САПР виробника конкретної моделі ПЛІС
синтезує у конфігураційну біт-послідовність для обраного кристалу.

Рис. 1. Хмарна система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів

Переваги, які отримує користувач від такої моделі сервісу:
– повна анонімність та захист інтелектуальної власності. Сервіс не передбачає
втручання людини у процес генерування процесора, що, в парі з надійними засобами
шифрування даних при передачі, виключає можливість потенційної крадіжки алгоритмів
користувача і піднімає довіру до сервісу користувачів;
– зручність та швидкість роботи сервісу. У зв’язку з тим, що сервіс є автономним,
користуватись ним можна буде цілодобово та без вихідних. Це означає, що користувач з
будь якого часового поясу земної кулі, у зручний для нього час, матиме можливість
проектувати та відлагоджувати параметри процесора;
Переваги, які отримує розробник сервісу:
– повна захищеність продукту від несанкційованого використання. Виконавчі файли
системи знаходяться на сервері, що дає можливість жорсткого контролю доступу до них.
Користувач працює з системою посередком веб-інтерфейсу, завантажуючи свою C-програму;
– автономність. Технічна ланка сервісу потребує залучення мінімальної кількості
людей – для підтримки роботоспроможності серверів, каналів зв’язку та системи-генератора,
що значно скорочує вартість кінцевого продукту;
Ідею використання системи високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів як
хмарного сервісу можна вивести на новий рівень і реалізувати у форматі виробництва
спеціалізованих процесорів як сервіс. У цьому випадку користувач отримує не VHDL-код
процесора, а готовий процесор.
2. Деталі реалізації сервісу
Ідея сервісу полягає в тому, щокористувач, завантаживши свій алгоритм, описаний
мовою C, отримує спеціалізований процесор, готовий до монтажу на плату.
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На рис. 2. наведено основні складові сервісу та послідовність його роботи.

Рис. 2. Виробництво процесорів як сервіс

Користувач, задіявши засоби захисту та веб-інтерфейсу, завантажує алгоритм,
описаний мовою C, до системи високорівневого синтезу. Результати роботи системи
високорівневого синтезу (VHDL-файли) передаються до засобів програмування ПЛІС (Xilinx
ISE або Altera Quartus), які, в свою чергу, програмують обрану кількість ПЛІС типу Antifuse
(одноразово-програмовані). Далі запрограмовані мікросхеми за допомогою служби доставки
передаються користувачу.
Веб-інтерфейс також дає можливість відлагодити проектований процесор (переглянути
часові діаграми для заданих вхідних даних) та налаштувати його параметри (швидкодію,
обсяг задіяних ресурсів ПЛІС, тощо).
За керування системи високорівневого синтезу та засобами програмування ПЛІС
відповідатимуть спеціалізовані серверні програми, які не передбачають втручання людини.
3. Етапи реалізації сервісу
Для створення описаного сервісу необхідно пропрацювати наступні питання:
– створити веб-сайт та програмні засоби, використовуючи які користувач міг би
редагувати C-код та зберігати його, ініціювати синтез та програмування ПЛІС, налаштовувати продуктивність спеціалізованого процесора, відслідковувати характеристики проектованого процесора, вказувати параметри доставки, тощо;
– створити серверну програму, яка отримує з сайту файли C-програми, передає їх до
системи високорівневого синтезу, а результат його роботи передає до середовища синтезу
під ПЛІС, яке скомпілює, налаштує та підготує конфігураційний файл під конкретну модель
ПЛІС;
– створити серверну програму, яка виконує прошивку конфігураційного файлу до ПЛІС
та формує спеціалізований процесор;
– створити засоби захисту каналів зв’язку, що забезпечать захищеність користувацьких
даних від викрадення та спотворення;
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– створити засоби перевірки генерованих процесорів, що забезпечать високу якість
продукції, що виробляється;
– створити логістику поставки ПЛІС, що підлягають програмуванню, та логістику
доставки спеціалізованих процесорів до користувача.
4. Ідеї розвитку сервісу
Серед основних ідей розвитку сервісу можна виділити:
– вдосконалення системи високорівневого синтезу з метою врахування особливостей
технології виробництва спеціалізованих процесорів як сервісу;
– пошук альтернативи дорогим одноразово-програмованим antifuse-ПЛІС для
скорочення вартості продукції;
– пошук інвесторів для впровадження технології виробництва спеціалізованих
процесорів як сервісу та розвитку виробничих потужностей.
Висновки
В роботі показано, що основою для створення системи проектування спеціалізованих
процесорів як сервісу є система їх високорівневого синтезу та розроблено принципи роботи
системи високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів як хмарного сервісу.
Проведено оцінювання переваг, які надає ця система для користувача та для розробника.
Наведено розгорнутий опис ідеї реалізації хмарного сервісу виробництва спеціалізованих процесорів, деталі та етапи цієї технології та ідеї щодо її подальшого розвитку.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ МОДИФІКОВАНИХ
ПОМНОЖУВАЧІВ ПОЛІВ ГАЛУА
© Тріщ Г. М., 2016
Розглядається новий підхід зменшення структурної складності багато секційних помножувачів елементів двійкових полів Галуа GF(2m) та результати його
оцінки. Елементи полів представлено у нормальному базисі типу 2. Порядок поля
сягає 998.
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CHARACTERISTICS GALOIS FIELDS STRUCTURAL
COMPLEXITY MODIFIED MULTIPLIERS
© Trishch H. M., 2016
The article describes the results of evaluation of structural complexity of
multisection multipliers elements of Binary Galois field GF (2m) is considered and
analysis of multipliers components relative complexity is performed. Elements of fields
are represented in the normal basis of type 2. The order of the field <= 998. It is shown
that the use of modified matrix multiplier allows to reduce the structural complexity
approximately by 30 times.
Key words: structural complexity – Galois Field – Matrix Multiplier.
Вступ
На даний момент набули актуальності і широко використовується математичний апарат
еліптичних кривих та криптографічні методи захисту інформації на основі використання
ПЛІС та криптографічних протоколів, побудованих на операціях множення в полях Галуа
GF(2m).
Поля Галуа та еліптичні криві на основі полів Галуа GF(2m) з використанням
гаусівського нормального базису типу 2 є математичною основою для побудови пристроїв
захисту інформації. Апаратна складність помножувачів є такою, що їх можна реалізувати на
сучасних ПЛІС. Але при великих значеннях порядку двійкового поля і кількості
помножувачів їхня реалізація на ПЛІС стає неможливою через високу структурну складність
проекту (велику кількість внутрішніх зв’язків). Аналіз компонентів помножувальної матриці,
яка є основою для побудови помножувачів, допоможе визначити залежності, які впливають
на структурну складність помножувачів.
1. Огляд літературних джерел і окреслення проблеми
Перші спроби оцінити структурну складність односекційного помножувача було зроблено у [1]. У роботі [2] описана програма, яка допомагає визначити структурну складність
невпорядкованих помножувальних матриць (НПМ) для полів Галуа з великим порядком. Був
запропонований підхід [3] для зменшення структурної складності помножувача в цілому,
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який полягає у заміні великої НПМ (розміром m x m) на перемішувач та впорядковану
модифіковану ПМ (ВПМ) меншого розміру. Структурна складність НПМ оцінюється як
O(m2), де m – порядок поля Галуа. Структурну складність ВПМ можна оцінити як O(k2) [3], а
очікуване скорочення структурної складності – як (m/k)2=N2, де k – розмір групи розрядів,
що обробляються одночасно. Зменшення структурної та апаратної складності призведе до
збільшення часової складності множення приблизно у m/k = N разів [3].
Структурну складність помножувача [3] оцінено приблизно та теоретично. Тому для
визначення можливості реалізації помножувача на ПЛІС постає задача більш точної її оцінки
з врахуванням особливостей топології ПЛІС. Важливою є також структурна складність
кожного компоненту окремо та їх відсоткове співвідношення [4, 5].
2. Мета роботи
Метою роботи є оцінка структурної складності ВПМ помножувача елементів полів Галуа у
нормальному базисі для вибору ВПМ з меншою структурною складністю для її імплементації в
складі помножувача у сучасних ПЛІС. Також метою є визначення відсоткового внеску
компонентів помножувальних матриць у сумарне значення структурної складності.
3. Оцінювання структурної складності ВПМ
Аналіз моделі помножувача на основі запропонованого у роботах [1] та [2] методу дав
можливість вдосконалити програму визначення структурної складності ВПМ [3] та
здійснити перевірку очікуваних теоретичних результатів. Різниця між використанням НПМ
розміром (m x m) (рис.1, 2) і ВПМ розміром (k x 2k) (рис.3) полягає у тому, що операції, які
раніше виконувалися у НПМ паралельно після модифікації виконуються послідовно у ВПМ
меншого розміру.

Рис. 1. Помножувач m x m (початковий вигляд,
точки всередині матриці – елементи І)

Рис. 2. Помножувач m x m з впорядкованою
помножувальною матрицею

Декілька (p) ВПМ можна використовувати паралельно (рис.4). Використання впорядкованих помножувальних матриць дає змогу спростити імплементацію та зменшити структурну складність помножувача (до складу якого входять додаткові вузлів, які забезпечують
роботу ВПМ – перемішувач, FIFO, вузол згортання).
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Рис. 3. ВПМ розміром (k x 2k)

Рис. 4. Модифікований помножувач

Результати оцінювання структурної складності помножувача з ВПМ та порівняння його з
помножувачем, який використовує немодифіковану матрицю подано в табл. 1. За одиницю в
табл. 1 прийнято складність одного помножувача з p НПМ, яка дорівнює Sнp(p=1)=p*(m*m),
структурна складність помножувача з модифікованими матрицями Sвpk=(m/p)*(k*2k)*p +
+(m*2m), де (m*m) – структурна складністьНПМ, (m*2m) – структурна складність перемішувача, (m/p)*(k*2k) – складність модифікованої ВПМ, а р – кількість модифікованих
ВПМ, що працюють паралельно. На рис. 5 наведено графічні зображення результатів
оцінювання структурної складності при даному підході.
Таблиця 1
Показники зменшення структурних складностей
p

m = 173
Sвpk

Sнp/Sвpk

p

k

Sнp

2

4

94254

63297

1.49

2

4

1062788

540387

1.97

4

4

188508

63449

2.97

4

4

2125576

540539

3.93

8

4

377016

63753

5.91

8

4

4251152

540843

7.86

16

4

754032

64361

11.72

16

4

8502304

541451

15.70

32

4

1508064

65577

23.00

32

4

17004608

542667

31.34

2

8

94254

66473

1.42

2

8

1062788

549035

1.94

4

8

188508

67033

2.81

4

8

2125576

549595

3.87

8

8

377016

68153

5.53

8

8

4251152

550715

7.72

16

8

754032

70393

10.71

16

8

8502304

552955

15.38

32

8

1508064

74873

20.14

32

8

17004608

557435

30.51

2 16

94254

73593

1.28

2 16

1062788

567099

1.87
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k

Sнp

m = 515
Sвpk

Sнp/Sвpk

Продовження табл. 1
p

k

Sнp

m = 173
Sвpk

Sнp/Sвpk

p

k

Sнp

m = 515
Sвpk

Sнp/Sвpk

4 16

188508

75737

2.49

4 16

2125576

569243

3.73

8 16

377016

80025

4.71

8 16

4251152

573531

7.41

16 16

754032

88601

8.51

16 16

8502304

582107

14.61

1508064 105753

14.26

32 16

17004608

599259

28.38

32 16

m = 530
p

k

Sнp

Sвpk

m = 998
Sнp/Sвpk

p

k

Sнp

Sвpk

Sнp/Sвpk

2

4

1123544 572022

1.96

2

4

1123544

2011122

0.558665262

4

4

2247088 572174

3.93

4

4

2247088

2011274

1.117246084

8

4

4494176 572478

7.85

8

4

4494176

2011578

2.23415448

16

4

8988352 573086

15.68
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Рис. 5. Показники зменшення структурних складностей

Відношення між структурною складністю ВПМ та перемішувача між собою до
загальної структурної складності подано в табл.2 та на рис.6 та рис. 7. На рис.6. подано
відсоткове значення складності ВПМ в залежності від кількості ВПМ, що працюють
паралельно (p), на рис.7. – відношення складностей перемішувача в залежності від кількості
ВПМ, що працюють паралельно (p).
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Таблиця 2
Відсоткове співвідношення структурної складності компонентів
k=4
m
173
173
173
173
173
515
515
515
515
515
530
530
530
530
530

p
2
4
8
16
32
2
4
8
16
32
2
4
8
16
32

Перемішувач, %
90.10
81.99
69.48
53.23
36.27
96.44
93.13
87.14
77.21
62.88
96.54
93.31
87.46
77.71
63.55

ВПМ
p*(k*2k), %
9.90
18.01
30.52
46.77
63.73
3.56
6.87
12.86
22.79
37.12
3.46
6.69
12.54
22.29
36.45

k=8
Перемішувач, %
83.17
71.19
55.27
38.19
23.60
93.64
88.03
78.63
64.78
47.91
93.81
88.33
79.10
65.43
48.62

ВПМ
p*(k*2k), %
16.83
28.81
44.73
61.81
76.40
6.36
11.97
21.37
35.22
52.09
6.19
11.67
20.90
34.57
51.38

k =16
Перемішувач, %
72.08
56.35
39.23
24.40
13.90
88.49
79.35
65.77
49.00
32.45
88.78
79.82
66.42
49.72
33.08

Рис. 6. Відносна складність ВПМ в залежності від кількості (p)

Рис. 7. Відносна складність перемішувача в залежності від кількості (p)
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ВПМ
p*(k*2k), %
27.92
43.65
60.77
75.60
86.10
11.51
20.65
34.23
51.00
67.55
11.22
20.18
33.58
50.28
66.92

Як бачимо, при малій кількості (p) ВПМ, загальна структурна складність в основному
складається зі структурної складності перемішувача (близько 90%). При великій кількості (p)
ВПМ видно, що більшу частину структурної складності складає складність безпосередньо
самих ВПМ.
Висновки
Проведено уточнену оцінку зменшення структурної складності помножувача елементів
полів Галуа GF(2m) при використанні впорядкованих помножувальних матриць (ВПМ) з
різними кількостями розрядів k, що обробляються у ВПМ одночасно, різними кількостями
самих ВПМ p, та різним порядком поля m. Відносно немодифікованого варіанту зменшення
структурної складності може сягати десятків разів, наприклад, для m=530, k=4, p=32
структурна складність зменшується у 31.3 рази. Проведено аналіз впливу компонентів
модифікованої матриці на структурну складність. Результати показали, що при малій
кількості (p<32) ВПМ 90% структурної складності припадає на перемішувач, а при великій
кількості (p≥32) ВПМ вплив (відсоток) структурної складності перемішувача зменшується до
20-30 %.
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Розглянуто проблему організації адаптивних процесів збору інформації у
мобільних кіберфізичних системах (КФС). Запропоновано узагальнену модель
організації адаптивних процесів збору інформації та підхід до їх організації на
основі концепції структурної адаптації.
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ORGANIZATION OF ADAPTIVE PROCESSES OF INFORMATION
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The problem of organization of adaptive processes of information gathering in
mobile cyber-physical systems is considered. The general model of organization of
adaptive processes of information gathering and corresponding approach to
organization based on the concept of structural adaptation are proposed.
Keywords:adaptive process of information gathering, mobile cyber-physical
system
1. Проблема збору інформації у мобільних КФС
До основних завдань процесів збору інформації у мобільних КФС та відповідного
програмно-апаратного забезпечення відносяться: 1) збір інформації про об’єкт дослідження
або управління КФС, оточення КФС (context awareness) та роботу самої КФС (згідно
вказаного користувачем набору параметрів та відповідних джерел інформації), 2) попередня
обробка зібраної інформації (в тому числі для її подальшого використання іншими компонентами мобільної КФС), 3) доставка та збереження інформації, 4) управління роботою
сенсорних та виконавчих систем мобільної КФС, 5) управління роботою програмно-апаратних засобів збору інформації (в тому числі забезпечення їх автономності та адаптивності їх
роботи), 6) отримання завдань/команд від користувача та інших програмних сервісів,
7) використання інших програмних служб та сервісів в разі потреби.
При цьому одною з найбільш важливих та актуальних проблем організації процесів збору
інформації у мобільних КФС є 1) забезпечення адаптації цих процесів до 1.1) збурень (різких
змін) у оточенні мобільної КФС, 1.2) недетермінованих змін об’єкту дослідження, про який
збирається інформація, 1.3) змін у роботі самої мобільної КФС (наприклад, часткової відмови її
вузлів чи зменшення запасу енергії), 1.4) змін цілей дослідження чи управління з відповідною
зміною цілей збору інформації; та 2) забезпечення 2.1) збільшення кількості отримуваної
інформації (згідно обраного способу оцінки), 2.2) зменшення витрат на її отримання, 2.3) підвищення надійності роботи відповідного програмно-апаратного забезпечення.
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Базовий сценарій організації процесів збору інформації у мобільній КФС передбачає
наступні кроки. 1) На вхід служби збору інформації поступають дослідницькі задачі (вказівки щодо збору інформації) від користувачів-людей або згенеровані іншими програмними
службами. 2) Для вирішення дослідницької задачі породжується множина паралельних
адаптивних процесів збору інформації, для яких в якості ресурсy виступає відповідне
апаратне забезпечення мобільної КФС (наприклад у вигляді автономних вимірювальнообчислювальних вузлів [1]). 3) Множина паралельних адаптивних процесів збору інформації
самоорганізується з метою збільшити швидкість та якість вирішення задач збору інформації
та збільшити ефективність використання апаратного забезпечення мобільної КФС. 4) На
інфраструктурному рівні процеси збору інформації виконують цикл опитування сенсорних
підсистем мобільної КФС та інших джерел інформації (наприкрад, програмних служб які
збирають статистику про роботу мобільної КФС), цикл формування та видачі команд
сенсорним підсистемам, цикл передачі інформації по заданому протоколу.
Реалізація наведеного сценарію породжує низку цікавих оптимізаційних задач (задач
інтелектуального збору інформації), серед яких можна виділити наступні. 1) Задачі на основі
«операційних» критеріїв, за якими оцінюється якість роботи сторонніх служб та сервісів, що
користуються «послугами» адаптивних процесів збору інформації (відтак ефективність їх робти
впливає на ефективність роботи цих сторонніх служб та свервісів, яка в даному випадку
використовується як критерій якості вирішення відповідних оптимізаційних задач). 2) Задачі на
основі різнизих способів оцінки кількості зібраної інформації, зокрема з використанням структурних мір (виключення надлишковості), статистичних мір (Шенона, Фішера та ін.) та семантичних мір (наприклад, міри доцільності інформації, яка була запропонована А.А. Харкевичем).
3) Задачі орієнтовані на збереження запасу енергії мобільної КФС в різних аспектах цієї проблеми (наприклад, у вимірювальному аспекті (зменшення витрат енергії на роботу сенсорних
підсистем) або у обчислювальному аспекті (зменшення витрат енергії на обчислення процесів
прийняття рішень та процесів попередньої обробки інформації). 4) Задачі на основі критеріїв
надійності роботи мобільних КФС (наприклад, на основі оціки динаміки зменшення
ефективності роботи мобільної КФС в процесі виходу з ладу її вузлів).
Вирішення задач інтелектуального збору інформації у мобільрних КФС характеризується
настипними основними моментами. 1) Процес управління збором інформації розглядається як
процес прийняття рішень за умов невизначенності (нестачі інформації) на основі використання
різних за складністю та змістовною інтерпретацією моделей невзначенності (наприклад, моделей
на основі марківського процесу прийняття рішень (Markov decision process, MDP)). 2) Для
вирішення даних задач використовуються методи машинного навчання (machine learning), зокрема
методи навчання з підкріпленням (reinforcement learning). 3) Внаслідок великої розмірності та
багатокритеріальності даних задач для їх вирішення використовуються різні підходи до
апроксимації функцій оцінки та цільових функцій. 4) В контексті вирішення даних задач на основі
концепції багатоагентних систем (multi-agent sysetms) досліджуються та розробляються відповідні
методи координації колективної поведінки адаптивних процесів збору інформації, зокрема методи
координації колективного навчання з підкріпленням (coordinated reinforcement learning) [2].
2. Узагальнена модель організації адаптивних процесів збору інформації.
Узагальнюючи підходи до опису моделі досліджуваного явища (об’єкту дослідження),
введемо поняття джерела інформації d про об’єкт дослідження O. Під джерелом інформації
будемо розуміти деякий відмінний від інших спосіб дослідження об’єкту, тобто спосіб
отримання інформації про нього. У випадку, коли об’єкт O можна досліджувати декількома
різними способами (наприклад, змінюючи режими роботи інструменту дослідження),
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відповідні різні джерела інформації утворюють множину D={d}m, де m – загальна кількість
доступних джерел інформації. Кожному джерелу інформації d ставиться у відповідність один
або декілька показників, які відображають різницю між джерелами інформації в тому, чи
іншому розумінні. Наприклад, в [3] запропоновано поняття достовірності джерела
інформації про поточний стан системи у вигляді матриці умовних ймовірностей вірної та
помилкової ідентифікації поточного стану. Узагальнюючи цей та багато інших підходів [4]
до оцінки характеристик джерел інформації, будемо характеризувати кожне джерело
інформації d кількістю інформації I(d,t) про об’єкт дослідження, яка зберігається в джерелі d
в момент часу t, та швидкістю отримання інформації V(d,t) про об’єкт дослідження за
допомогою джерела d в момент часу t. Виходячи з різних підходів до визначення загальної
кількості інформації IΣ, яку можна отримати про об’єкт дослідження, доцільно розрізняти два
класи задач: 1) «потокові» задачі, в яких IΣ розглядається як нескінченна величина IΣ = ∞; та
2) «ємнісні» задачі, в яких IΣ розглядається як деяка обмежена величина IΣ = Imax. Відповідно
в задачах другого класу додатково беруться до уваги питома кількість інформації
ρ(d,t) = I(d,t) / Imax, що міститься в джерелі d, та відповідна питома швидкість отримання
інформації v(d,t) з джерела d.
Множина джерел інформації D, як правило, характеризується деякою структурою
внутрішніх зв’язків (взаємозалежностей між джерелами інформації) C(D), яка відображає
природу об’єкта дослідження та закони процесів, які в ньому розгортаються. Спосіб
визначення та представлення C(D) залежить від конкретної задачі збору інформації. Якщо, в
першу чергу, орієнтуватись на способи кількісної оцінки зібраної інформації, то в якості
C(D) доцільно використовувати поняття взаємної інформації (mutual information). Тоді для
кожної пари джерел інформації визначається величина «перекриття» інформації c(di,dj), яка
міститься в джерелах di та dj. При цьому треба зауважити, що можливі також інші, іноді
досить складні, способи визначення та представлення C(D), в тому числі комбіновані
способи, в яких одночасно відображається декілька різних за змістом уявлень про характер
внутрішніх зв’язків між джерелами інформації [5].
Виходячи зі специфіки задачі організації адаптивних процесів збору інформації, введемо
поняття композитного (складеного) джерела інформації, яке відображає той факт, що кожний
окремий процес збору інформації взаємодіє з об’єктом дослідження незалежно від інших
процесів. Відтак композитне джерело інформації можна представити у наступному вигляді:
d = g(x1, x2, ..., xn),
де xi – конфігураційний параметр, який знаходиться під незалежним управлінням i-го
процесу збору інформації,а g( ) – спосіб об’єднання значень конфігураційних параметрів в
рамках заданої схеми взаємодії процесів збору інформації з об’єктом дослідження. При
цьому декартів добуток множини усіх джерел {d}m та множини усіх допустимих наборів
значень конфігураційних параметрів утворить множину суб-джерел:
D’ = {d’}k = {d} × { g(x1, x2, ..., xn) }.
В подальшому для зручності, виходячи з еквівалентності понять «джерело» і «субджерело», будемо називати суб-джерела інформації просто джерелами інформації, тобто
вважати, що d’→ d, D’→ D, k → m. Таким чином кожний процес збору інформації a в кожний
момент часу t отримує інформацію про об’єкт дослідження з деякого «власного» джерела
d(a), рішення про вибір якого, він прийняв на даному часовому кроці (рис.1). Окремо слід
вказати на можливість використання в постановці задачі поняття «прихованих» джерел
інформації (рис.1), які стають доступними процесам збору інформації лише після отримання
всієї інформації (або деякої заданої кількості інформації) з відповідних інших джерел.
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Вибір процесом джерела інформації в наступному часовому кроці будемо називати
перемиканням джерела інформації. Відповідно поведінка окремого процеса визначається
його локальною функцією перемикань:
dt+1 = fа(dt, t),
яка визначає послідовність перемикань джерел інформації даним процесом. Сукупність дій
усіх процесів по перемиканню джерел інформації формує колективну поведінку, результатом
якої є послідовність різних (за складом) конфігурацій множини Da.
Можливість переходу від одного джерела інформації до іншого за один часовий крок
задається схемою припустимих перемикань джерел інформації (рис.1) у вигляді матриці
Gm×m (та відповідного графу переходів). Крім того для кожного переходу між джерелами
задаються витрати на цей перехід (в цей спосіб, наприклад, моделюються витрати енергії
мобільної КФС на збір інформації). Для цього використовується функція витрат fq(di,dj), i≠j.
Таким чином можна сформулювати наступні два варіанта задачі: 1) зібрати
максимальну кількість інформації на протязі виділеного на дослідження проміжку часу
(кількість часових кроків) T, мінімізувавши сукупні витрати на перемикання між джерелами
(IT → max, T = const, Σfq → min); 2) зібрати всю інформацію про об’єкт дослідження в
повному обсязі за якомога меншу кількість часових кроків, мінімізувавши сукупні витрати
на перемикання між джерелами (IT = Imax, T→ min, Σfq → min).
Слід зауважити, що при використанні в якості способу визначення та представлення
C(D) поняття взаємної інформації, узагальнений принцип вирішення сформульованих вище
задач полягає у наступному. Знайти підмножину Da* ⊆ D таких n джерел інформації, інформація з яких найменше перекривається між собою, і, в той же час, максимально перекривається з інформацією усіх інших (не обраних вимірювальними агентами) джерел [6].
Процес вирішення задачі автономних розподілених досліджень доцільно представити у
вигляді набору незалежних процесів прийняття рішень еквівалентних відповідних процесам
збору інформації (як реалізацій локальних функцій перемикання {fа}) у складі служби збору
інформації. Тоді процедуру дослідження об’єкту O можна представити як цілеспрямовану
колективну поведінку процесів збору інформації, в рамках якої кожний процес 1) оцінює
успішність своїх власних дій по перемиканню джерел інформації на основі деякої заданої
функції оцінки R(a); 2) обмінюється координаційною та іншою службовою інформацією з
іншими процесами згідно обраного способу інформаційної взаємодії J(a); 3) приймає рішення
про вибір наступного джерела інформації згідно заданого алгоритму прийняття рішень U(a),
виходячи з успішності своїх дій та інформації, що надійшла від інших процесів. При цьому для
оцінки успішності колективних дій процесів збору інформації доцільно використовувати
розподілену службову модель об’єкту дослідження M(O), яка зберігається в пристроях пам’яті
вимірювальних агентів та поступово уточнюється в ході виконання процедури досліджень.
Окремо слід підкреслити, що головним елементом розглянутої задачі з точки зору
побудови процедури дослідження як процесу прийняття рішень є відомості про
взаємозалежність джерел інформації D, тобто структуру їх внутрішніх зв’язків C(D). В
умовах повної або часткової відсутності інформації про C(D) процедура дослідження
представляє собою процес прийняття рішень в умовах невизначеності, тобто потребує
передачі частини повноважень по прийняттю рішень стосовно вибору дій по перемиканню
джерел інформації адаптивним процесам збору інформації. При цьому постає проблема
одночасного а) збору інформації про об’єкт O (за допомогою обраних на даний момент
джерел інформації) та б) дослідження структури внутрішніх зв’язків між джерелами
інформації C(D). Для цього необхідно в певний спосіб розподілити «дослідницькі» ресурси
мобільної КФС на виконання двох відповідних підзадач.
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Рис. 1. Множина джерел інформації (m=16), об’єднаних графом-кільцем
схеми припустимих перемикань (d* – приховане джерело інформації,
{c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7}⊆C(D) – зв’язки між джерелами інформації,
{a1, a2, a3, a4} – процеси збору інформації, n=4)

3. Структурна адаптація процесів збору інформації
Виходячи з ідей самоорганізації [7-9] та гіпотези про відповідність здатного до
самоорганізації інструменту дослідження складному нелінійному об’єкту дослідження, в
якому розгортаються синергетичні процеси [7-9], розглянемо наступний підхід до вирішення
сформульованої вище задачі. В рамках цього підходу під структурою S будемо розуміти
сукупність стійких впорядкованих координаційних зв’язків {σ(a,a’)} між адаптивними
процесами збору інформації, які обумовлені їх поточним функціонально-рольовим
розподілом P(a,t). Під структурною адаптацією будемо розуміти цілеспрямований процес
оптимізації колективних дослідницьких дій процесів збору інформації шляхом відповідних
дискретних змін структури S.
Згідно висвітленої проблематики побудови процедури дослідження як процесу
прийняття рішень в умовах невизначеності розіб’ємо цей процес на два змістовних рівня. На
першому – функціональному рівні процеси 1) приймають рішення про вибір дослідницьких
дій по збору інформації про об’єкт дослідження згідно алгоритму колективної поведінки
(Rx(a),Ux(a)), виходячи з наявних відомостей про C(D) (тобто виконують свою «основну»
функцію); та 2) приймають рішення про вибір дослідницьких дій по збору інформації про
структуру внутрішніх зв’язків джерел інформації C(D) згідно алгоритму колективної
поведінки (Ry(a),Uy(a)), виходячи з відомого вигляду моделі C(D) (тобто виконують
«допоміжну» функцію). На другому – структурному рівні відбувається пошук оптимального
співвідношення зусиль процесів збору інформації, спрямованих на виконання «основної» та
«допоміжної» функцій, у вигляді поточного функціонально-рольового розподілу P(a,t).
Тобто передбачається, що під впливом рішень, які приймаються на структурному рівні
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(рис.2), окремий процес перемикається з виконання «основної» функції на виконання
«допоміжної» і навпаки (в залежності від вимог поточної ситуації).

Рис. 2. Узагальнена схема механізму структурної адаптації

Відтак «ядром» механізму структурної адаптації (рис.2) є алгоритм колективної
поведінки (Rs(a),Us(a)), згідно якого приймаються рішення про дискретні зміни структури S
на структурному рівні процесу прийняття рішень. Таким чином колектив процесів збору
інформації одночасно вирішуює дві задачі: 1) оптимізація колективних дій в ході
дослідницької взаємодії з об’єктом дослідження (функціональний рівень); та 2) оптимізація
внутрішньої між-процесної взаємодії в ході пошуку оптимального функціонально-рольового
розподілу процесів P(a,t) та відповідної структури координаційних зв’язків між ними
{σ(a,a’)} (структурний рівень).
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1.

Аналіз поняття та принципів побудови КФС.

Масштаби проектування, розробки та застосування КФС в останній час швидко
зростають. Вирішальними чинниками, які обумовлюють цей процес, є розвиток обчислювальних та комунікаційних можливостей сучасних обчислювальних засобів та перехід до
моделей мобільних обчислень, в яких окремий вимірювально-обчислювальний вузол КФС
може переміщуватись у просторі. При цьому зберігається тенденція збільшення автономності КФС за рахунок передачі їм суттєвої частини повноважень у прийнятті рішень як в
області практичних задач, які вирішують ці КФС, так і в області оптимізації та забезпечення
надійності роботи самих КФС. З точки зору історичної преспективи, концепцію КФС можна
вважати шостим еволюційним етапом розвитку інформаційних технологій: 1) мейнфрейми
(60-ті роки), 2) персональні комп’ютери (80-ті роки), 3) інтернет (90-ті роки), 4) GRIDсистеми (кінець 90-их років), 5) хмарні технології (cloud computing) (2000-ні роки), 6) КФС
(2010-ті роки). Аналіз поняття КФС доцільно розпочати з визначення більш загального
терміну «кібернетика». Згідно класичного визначення Норберта Вінера кібернетика – це
наука про загальні закони управління та зв’язку в тварині та в машині [1,2]. У порівнянні з
кібернетикою загальновизнаного поняття КФС на даний час не існує. Тому потрібно більш
детально розглянути принципи побудови та основні ознаки КФС, щоб краще зрозуміти їх
проблематику.
Відповідно визначимо деякі характерні особливості кіберфізичних систем. 1) КФС
взаємодіють з реальним фізичним середовищем. 2) КФС можуть функціонувати або
впливати на середовище (вносити деформуючі зміни у середовище). Також суттєво, що ці
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впливи (деформуючі зміни) можуть бути зворотніми та незворотніми. 3) КФС можуть бути
автономними, безпілотними, самокерованими. 4) Кіберфізичні системи будуються із залученням всіх трьох основних сфер: матеріали та речовина, енергія, інформація (тобто кіберфізичні системи не мають відношення до віртуальної реальності). 5) Реалізація КФС вимагає
наявності всіх п’яти основних галузей інформаційної сфери: вимірювання (отримання або
сприймання), зв'язок (передача), керування (вплив), обробка (опрацювання), запам’ятовування інформації. Зауважимо, що при відсутності обробки – це система автоматичного
регулювання, яка не дозволяє здійснювати адаптивне та рефлексивне керування. При
відсутності елементів керування – це вимірювально-обчислювальна система, яка є важливою
підсистемою кіберфізичних систем. Наявність обробки дає можливість реалізувати
адаптивне та рефлексивне керування, тобто реалізувати кіберфізичну систему в повному
обсязі. 6) Кіберфізичні системи можуть бути централізовані та децентралізовані. Треба чітко
наголосити, що: централізовані КФС створюються тільки шляхом організації (при чому це
відноситься як до процесу так і до результату створення КФС), в той час як децентралізовані
КФС створюються лише шляхом самоорганізації (при чому це так само відноситься як до
процесу, так і до результату створення КФС). Не можемо приховати, що ми віддаємо
перевагу децентралізованим КФС, оскільки займаємося дослідженнями в області
децентралізованого управління більше 15 років [3, 4].
Треба зауважити, що для дослідження та побудови децентралізованих КФС можуть
використовуватись різні концепції та підходи, найбільш поширені з яких: теорія
децентралізованих комп’ютерних систем, теорія колективної поведінки інтелектуальних
систем, теорія ройового інтелекту (swarm intelligence), багатоагентні системи (multiagent
systems), концепція групової або розподіленої робототехніки (distributed robotics) та ін.
Наведені концепції досить суттєво відрізняються, але всі вони по суті є «антогоністами»
централізованих КФС, внаслідок чого їх можна розгядати як одну галузь. Також, зауважима,
що поруч з КФС поки що існують люди. Можна, в порядку дискусії, висловити гіпотезу, що
централізований підхід до управління (організація) краще підходить для «людських» систем,
в той час як децентралізований підхід до управління (самоорганізація) краще підходить для
«технічних» (зокрема інформаційних) систем.
Наведемо основні переваги децентралізованих КФС у порівнянні з централізованими:
1) у випадку застосування великих, унікальних, слабо передбачуваних систем з сильною
випадковою складовою; 2) при керуванні системами з великою кількістю компонентів; 3) децентралізовані КФС забезпечують більшу надійність та живучість; 4) з точки зору оптимального
використання каналів зв’язку, що є особливо важливим для розподілених у просторі КФС які
працюють в режимі реального часу, децентралізовані КФС тим більше переважають
централізовані, чим більша відстань між виконавчими єлементами та блоками (центрами)
управління; 5) з точки зору можливості забезпечення інформаційної взаємодії між елементами
системи, децентралізовані КФС мають перевагу в тих задачах, де інформійну взаємодію
забезпечити важко або неможливо (наприклад, в підземному або підводному середовищі).
При застосуванні в кіберфізичних системах ідеології багатоагентних систем, потрібно
розрізняти інтелектуальних (когнітивних) та реактивних (reactive) агентів. Ми притримуємося тези, що кількість інтелектуальних агентів в колективі не може бути значною: об’єднати
велику кількість інтелектуальних агентів для виконання одної задачі досить складно. В
багатьох випадках кращих результатів можна досягнути застосовуючи реактивних агентів,
кількість яких у колективі може бути значною.
Треба також відмітити, що з точки зору поділу систем на закриті та відкриті, закритих
КФС не існує, оскільки закриті системи не пов’язані із зовнішнім середовищем. КФС можуть
бути тільки відкритими системами внаслідок того, що вони пов’язані із зовнішнім
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середовищем. Доцільно також розділяти відкриті КФС на пасивні та активні. Пасивні лише
функціонують в середовищі, а активні не тільки функціонують, але і впливають на
середовище. При цьому поділ відкритих КФС за цим критерієм на пасивні та активні
пов’язаний з деякими труднощами, які важко подолати без спроби детальніше розглянути
(диференціювати) середовища в яких працюють відповідні КФС. Наприклад, для початку
можна розрізняти природне (неживе), біологічне (живе), «технічне» (штучне, неживе) та
суспільне (штучне, «живе») середовища. Також можна розрізняти типи впливу на середовище, який може бути здійснений виконавчими елементами КФС, зокрема: механічний
(включаючи гідравліку та механіку), електричний (включаючи електроніку та магнітоніку),
оптичний, акустичний, тепловий, хімічний, біологічний, квантовий та їх комбінації
(наприклад оптоелектричний, оптоакустичний та ін.).
2. Підходи до класифікації та моделювання КФС
Важливим аспектом проблеми побудови та організації роботи КФС є моделювання та
класифікація їх принципів роботи та можливостей, в тому числі виходячи з характеру
взаємодії КФС з середовищем, в якому вони розміщуються. З цієї точки зору можна
запропонувати класифікацію КФС на основі наступних класифікаційних ознак.
1) За можливістю переміщення вузлів КФС (наприклад, автономних вимірюальнообчислювальних вузлів) у просторі середовища можна розрізняти нерухомі (m = 0) вузли та
мобільні (m = 1) вузли КФС. При цьому можна розглядати складні моделі організації
переміщення C(m) вузлів КФС [5-7]. Зауважимо, що шляхи організації мобільності автономних вузлів розглянуті нами в [5-7], де зокрема наведено класифікацію способів організації
переміщення у середовищах різного типу та обговорена проблема методичних похибок
вимірювання, які виникають внаслідок переміщення вимірювально-обчислювальних вузлів.
2) За характером розміщення вузлів КФС у просторі середовища можна розрізняти
територіально зосереджені (d = 0) та територіально розподілені (d = 1) КФС. В даному
випадку також можна розглядати складні моделі неоднорідності розташування C(d) вузлів
КФС у просторі.
3) За способом організації процесів прийняття рішень та управління можна розрізняти
централізовані (u = 0) та децентралізовані (u = 1) КФС. Більш складним варіантом може бути
застосування моделі C(u), яка окрім повністю централізованої та повністю децентралізованої
схеми задає також проміжні варіанти комбінації обох схем управління в різних «пропорціях».
4) За способом впливу КФС на середовище можна розрізняти КФС зі статичними
нерухомими (e = 0) органами впливу на середовище (приклад: система нагрівання та
охолодження повітря) та КФС з динамічними рухомими (e = 1) органами впливу на
середовище (приклад: робототехнічний маніпулятор для збирання проб). Поєднання органів
впливу різного типу у одній КФС можна описати відповідною моделлю C(e).
5) За можливостями впливу КФС на середовище можна розрізняти КФС, які не
трансформують (не змінюють) (r = 0) середовище, та КФС, які трансформують (змінюють)
(r = 1) середовище своїми діями. Додатково трансформуючі впливи можуть класифікуватись
як зворотні та незворотні. Поєднання можливостей впливу різного типу у одній КФС можна
описати відповідною моделлю C(r).
Окремо, доцільно класифікувати КФС за способами забезпечення різних аспектів
автономності роботи, зокрема 1) конструктивної автономності (модель AK), енергетичної
автономності (модель AE) та функціональної автономності (модель AF). Таким чином на
основі запропонованих класифікацій та відповідних моделей можна побудувати наступну
концептуальну модель КФС:
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CPS(k) = {(C(m), C(d), C(u), C(e), C(r))} × {(AK , AE , AF )},
різні реалізації якої k=1,2,… задаються вибором вигляду відповідних моделей-компонент та
визначенням їх параметрів. Зокрема, виходячи із запропонованої вище класифікації можна
сформувати 32 варіанта КФС з точки зору її взаємодії з середовищем та способом організації
її роботи. При цьому кожному варіанту з {(C(m),C(d),C(u),C(e),C(r))} можна поставити у
відповідність деякий узагальнений показник складності розробки та побудови КФС,
формування якого може бути предметом подальших досліджень. Відмітимо, що створюючи
та розвиваючи концептуальні моделі КФС ми по суті підходимо до вирішення проблеми
синтезу кіберфізичних систем на відміну від багатьох інших робіт, в яких наводиться лише
детально викладений аналіз КФС (див., наприклад, [8]). Також слід зауважити, що поруч з
розглядом кіберфізичних систем доцільно розглядати кібербіологічні та кіберсоціальні
системи, що на нашу думку відповідає класичному кібернетичному підходу.
Розглянемо декілька прикладів систем, які дозволять краще зрозуміти специфіку КФС.
1. Система кондиціювання повітря. Дана система в чистому вигляді не є кіберфізичною.
Але, якщо вбудувати в цю систему спеціалізований обчислювач, який виконує, наприклад,
алгоритми пов’язані з адаптацією, які зокрема потребують утримання в пам’яті попередньої
інформації про стан середовища, ця система стає кіберфізичною.
2. Автоматична система для гри в шахи. При всій повазі до сучасних «сильних» шахових програм, які без сумніву здатні обіграти авторів, вони не є кіберфізичними системами.
Відображення ходів шаховими фігурами на дисплей не є ознакою кіберфізичних систем. В
той же час при додаванні в систему, автоматичного пересування «справжніх» фігур (наприлад, роботизованою рукою-маніпулятором) ця система набуває риси кіберфізичної системи.
3. Автономна система ліквідації нафтових плям на поверхні води. Принцип роботи:
після знаходження нафтової плями автономні мобільні вузли рівномірно (якщо це потрібно)
розміщуються по периметру плями та «огороджують» її певними засобами; ліквідація плями
може здійснюватися різними шляхами: 1) механічний вплив («стискання» плями), 2) гідравлічний вплив (забір забрудненої нафтою води у ємності автономних вузлів чи спеціалізмваного судна), 3) хімічний вплив (розкладання нафти спеціальними реагентами), 4) біологічний вплив (перетворення нафти спеціальними бактеріями) та ін. Автономна система
ліквідації нафтових плям в такому вигляді без сумніву є кіберфізичною системою.
4. Автономна медична система протидії запаленню шлунку. Принцип дії: авотомні медичні мікророботи потрапляють у шлунок, вимірюють рівень кислотності, виявляють місця
запалення (по кольору, можливо по температурі), здійснюють впливи, які протидіють запаленню (наприклад, створюють хімічне середовище, яке зменшує кислотність). Автономна
медична система протидії запаленню шлунку є прикладом кіберфізичної системи (можливо,
її також можна розглядати як кібербіологічну систему).
5. Автономна медична система подавання наркозу з одночасним контролем стану пацієнта
за допомогою енцефалограми головного мозку також є прикладом кіберфізичної системи.
3. Проблема інтегрування компонентів та автоматизації створення КФС
Важливою проблемою при створенні нових КФС є пошук шляхів використання вже
існуючих компонент КФС широкого спектру застосування та існуючих архітектурних рішень побудови КФС. Для вирішення цієї проблеми доцільно розробляти та використовувати
нові підходи до автоматизації створення та конфігурування КФС, в тому числі автономних
адаптивних КФС, побудованих на основі принципів самоорганізації та децентралізованого
управління [9].
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Сценарій автоматизованого створення та конфігурування КФС може виглядати наступним
чином. 1) Користувач (розробник) спілкується на природній мові з інтерфейсним агентом і
формулює постановку задачі (дослідницька, виробнича, громадсько-соціальна). В ролі користувача також може виступати автономна система з елементами штучного інтелекту. 2) У відповідь
на запит користувача в автоматичному режимі утворюється примірник автономної адаптивної
КФС на основі компонентів універсальної конфігуровної платформи КФС (при цьому допускається одночасне використання декількома різними примірниками КФС одного компонента).
3) Створений примірник КФС починає свою роботу і «звітує» про це користувачу. 4) В процесі
роботи користувач уточнює постановку задачі та, можливо, вносить необхідні зміни в структуру
і алгоритми роботи КФС (конфігурація). 5) Створена та відлагоджена КФС працює в автономному режимі, вирішуючи поставлену користувачем задачу (надаючи відповідний сервіс іншим
користувачам і т.п.). 6) По рішенню користувача створена КФС додається у вигляді «шаблону
проектування» до колекції (бібліотеки) типових рішень. 7) Створеною КФС (даним примірником або новоствореним іншим примірником) користуються інші користувачі та створюють свої
варіанти КФС на основі нього.
Реалізація даного сценарію потребує уніфікації способів взаємодії компонентів КФС та
побудови відповідних моделей інтегрування компонентів КФС в єдину систему. Для
прикладу, на основі ідєї багаторівневої побудови КФС можна розглянути інтегрування
компонент КФС в двох аспектах (рис. 1): 1) горизонтальне інтегрування (h): в межах одного
рівня багаторівневої схеми, 2) вертикальне інтегрування (v): міжрівневе. Відповідно можна
розглянути два типа зв’язків між окремими компонентами КФС:
1) «слабкий» зв’язок – в тому розумінні, що компоненти, які інтегруються цим
зв’язком, незалежні один від одного за рахунок деякого заданого рівня універсальності
функціональних послуг та сервісів, які надають ці компоненти;
2) «сильний» зв’язок – в тому розумінні, що компоненти, які інтегруються цим зв’язком
максимально залежать один від одного з точки зору виконання покладених на них задач (і
можливо по окремості більше ні для чого не потрібні).

Рис. 1. Приклад інтегрування компонент КФС в рамках ідеї багаторівневої побудови КФС
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При цьому можна також пійти в напрямку ускладнення поняття «сили-слабкості»
зв’язків і відповідного збільшення типів зв’язків, виходячи з деякої змістовної інтерпретації
їх призначення. Наприклад, на основі уніфікації базового інтерфейсу функціональної
взаємодії компонент (протоколу взаємодії), він приймається як нижній рівень «слабкості»
зв’язку (тобто як інтерфейс інтегрування найбільш універсальних компонент – максимально
«слабкий» зв’язок). Після цього від нього віднімаються (чи додаються до нього) деякі
елементи взаємодії, в такий спосіб, що з кожним таким відніманням (додаванням) зв’язок
стає все більш «сильним», тобто все більше взаємообумовлює роботу компонент, які він
інтегрує (і таким чином компоненти тою ж мірою втрачають свою універсальність в
контексті цього зв’язку). Відповідно максимально «сильний» зв’язок – це повна відсутність
уніфікації інтерфейсу взаємодії (тобто «спеціалізований» зв’язок, який може забезпечити
взаємодію тільки цих двох компонент і ніяких інших). В такий спосіб можна побудувати
модель інтегрування, в якій «сила» (рівень) інтегрування Q будь-яких двох компонент (u,w)
обумовлена ступенем їх універсальності, і є змінним параметром. Оскільки мова йде про
структуру КФС (рис.1), то більш вигідно щоб це була дискретна величина, тобто рівень
інтеграції Q(u,w) приймав би значення з деякої множини {xi}, i=1,...,n, де n – задана кількість
рівнів інтегрування.
В найбільш простому варіанті моделі («слабкий» / «сильний» зв’язок) n=2, тобто
Q(u,w) = {0,1}, де 0 – кодує «слабкий» зв’язок, а 1 – кодує «сильний» зв’язок. Відповідно
декартів добуток множини рівнів інегрування та аспектів (напрямків) інтегрування (h,v) дає
всі можливі способи інтегрування:
(Q(u,w) = {0,1}) × (h,v) = {u(h0)w, u(v0)w, u(h1)w, u(v1)w}
В рамках цієї моделі можна визанчити кластер сильно-зв’язаних компонент – як набір
компонент, які пов’язані між собою лише зв’язками u(h1)w та u(v1)w. Передбачається, що
кластер сильно-зв’язаних компонент створюється для вирішення деякої одної задачі, і, в
першому наближенні, може рогзлядатись, як спеціалізована КФС. При цьому допускається,
що деяка компонента u кластера на деякому рівні може мати «слабки» зв’язки u(h0)w,
u(v0)w, що дає можливість іншим компонентам КФС користатись «послугами», які надає
даний кластер. З цієї точки зору кластер сильно-зв’язаних компонент можна розглядати як
додатковий «вимір» інтегрування компонентів КФС.
Розглянуту модель інтегрування також можна уточнити за рахунок розділення різних
аспектів взаємодії компонент. Вище розглянуто лише аспект функціональної взаємодії (як
основний з точки зору призначення КФС). До нього можна додати інші аспекти, наприклад,
конструктивний (компоненти конструктивно рознесені чи знаходяться в одому чіпі, корпусі,
приміщені і т.д.), енергетичний (одна компонента живиться від джерела в іншій компоненті,
чи в них власні дежерела живлення і т.п.), телекомунікаційний (на основі обраної моделі
інформаційної зв’язності компонент) і можливо інші. Відповідно для кожного з цих аспектів
розглядаються свої власні рівні інтегрування {Q', Q'', ...}, які накладаються на рівні
інтегрування за іншими аспектами.
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КОНТЕКСТНО-ЗАЛЕЖНИЙ ПРОГРАМНИЙ СЕРВІС
ДЛЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ
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Розглянуто проблему розробки контекстно-залежного програмного сервісу
для користувацького контролю за виконанням завдань. Запропоновано структуру
та алгоритми роботи сервісу. Наведено архітектуру програмного рішення для
прототипу сервісу.
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CONTEXT-AWARE PROGRAM SERVICE FOR
THE TASKS EXECUTION USER CONTROL
© Botchkaryov A., Bakay K., 2016
The problem of developing context-aware program service for the tasks execution
user control is considered. The structure and algorithms of the service are proposed.
The program architecture of the service prototype is provided.
Keywords:context-aware program service, tasksexecution user control
1. Проблема контекстно-залежного контролю за виконанням завдань
В роботі розглядається задача побудови контекстно-залежного програмного сервісу
для користувацького контролю за виконанням завдань, які організовані у вигляді лінійного
списку, створеного користувачем. Передбачається, що цільовою апаратною платформою
для сервісу є мобільні обчислювальні пристрої (МОП), зокрема МОП з ОС Android. До
базової функціональності сервісу можна віднести: 1) додавання та видалення завдань зі
списку, 2) редагування параметрів завдань, 3) користувацький контроль за виконанням
завдань на основі інформації про їх стан та відміток про виконання, 4) формування
контекстно-залежного списку актуальних завдань (САЗ).
Реалізація 4-ої функції передбачає, що в роботі сервісу враховується так званий
контекст (context), тобто різні відомості про поточний стан оточення користувача, які сервіс
отримує самостійно за допомогою відповідного апаратно-програмного забезпечення МОП.
Відтак ідєя сервісу полягає в тому, що завдання, які сервіс відображає для користувача в
першу чергу (САЗ), найбільше відповідають різним аспектам тої ситуації, в якій зараз
знаходиться користувач. Тобто САЗ містить деяку підмножину тих завдань, які є найбільш
актуальними для користувача на теперішній час і при теперішніх умовах. Дослідження та
розробка подібних сервісів, які отримали назву контекстно-залежних (context-aware) [1,2]
розпочалися на початку 90-их років разом з виникненням перших прототипів МОП. На
даний час завдяки бурхливому розвитку технологій мобільних обчислень (mobile
computing) та широкому розповсюдженню МОП серед користувачів, дослідження та
розробки в галузі контекстно-залежних обчислень стають все більш актуальними.
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Для того, щоб мати доступ до контекстно-залежного контролю за виконанням завдань
потрібно отримати звідкись цей контекст. Апаратне забезпечення сучасних МОП, ОC
Android та інтернет-сервіси надають багато можливостей для цього. Наприклад, можна
отримати поточний час і дату, інформацію про день тижня, інформацію про погоду через
інтернет з відповідного сервісу, показники різних вбудованих сенсорів та ін. Усього цього
достатньо, щоб сформувати користувацький контекст.
2. Алгоритм формування списку актуальних завдань (А1)
Розглянемо список актуальних завдань A = {q}x, який складається з x < n завдань, у
який відбираються актуальні завдання із загального списку всіх завдань Q = {q}n. Рішення
про попадання завдання в САЗ приймається на основі його динамічного пріоритету d(q),
який перераховується або із заданим інтервалом, або по факту звернення користувача до
САЗ. Перерахунок динамічних пріоритетів (рис.1) здійснюється для всіх завдань {d(q)}n,
після чого завдання сортуються по спаданню величини динамічного пріоритету і в САЗ
відбираються перші x завдань з найбільшими d(q).

Рис. 1. Алгоритм формування списку
актуальних завдань (А1)

Рис. 2. Алгоритм розрахунку динамічного
пріоритету (А2)
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3. Алгоритм розрахунку динамічного пріоритету завдання (А2). Динамічний
пріоритет розраховується (рис.2) за формулою:
d(q) = (1 - ε) ⋅ P(q) + ε⋅ C(q),
(1)
де P(q) - фіксований (статичний) пріоритет завдання, який задається користувачем, С(q) індикатор відповідності завдання поточному контексту (в більш загальному випадку ця
велични може відображати ступінь відповідності завдання q поточному контексту), ε∈[0;1] коефіцієнт, яким регулюється сила впливу контекстної залежності на потрапляння завдання в
САЗ (в базовому варіанті ε=const). Якщо, наприклад, ε= 0.5, то пріоритет завдання P(q)
заданий користувачем і індикатор відповідності завдання поточному контексту С(q) мають
однаковий «вплив» на формування значення динамічного пріоритету d(q). Відповідно, якщо
ε= 0.2, то пріоритет заданий користувачем буде мати більший «вплив», ніж залежність від
контексту, а в разі ε= 0.8 - навпаки.
Для зручності розрахунків та реалізації сервісу призначимо P(q) наступний діапазон
значень P(q)∈[0;100]. При цьому для користувача можна залишити більш просту схему
пріоритетів (наприклад, від 1-го до 5-ти), відображаючи ці значення в діапазон [0; 100]
всередині програми. Відповідно, якщо, наприклад, для користувача буде існувати 5 рівнів
пріоритету, а для розрахунків ми візьмемо діапазон значень [0; 100], то коли користувач
обере 1 рівень, то значення P(q) буде дорівнювати 0, якщо 2 рівень, то значення P(q) буде 25,
якщо 3 рівень, то значення P(q) буде 50, якщо 4 рівень, то значення P(q) буде 75, якщо 5
рівень, то значення P(q) буде 100.
Значення С(q) в базовому варіанті індикаторне: якщо завдання q відповідає поточному
контексту, то С(q) = 100 (тобто дорівнює максимальному значенню P(q)); якщо завдання q
не відповідає поточному контексту, то С(q) = 0 (тобто дорівнює мінімальному значенню
P(q)). У більш складному випадку значення С(q) може відображати ступінь відповідності
завдання q поточному контексту і бути величиною в деякому діапазоні, наприклад
C(q)∈[0;100] (тобто в тому ж діапазоні що і P(q)).
4. Алгоритм визначення ступеню відповідності завдання поточному контексту
(А3). Значення {C(q)} для всіх завдань визначаються в блоці прийняття рішення про
відповідність завдання поточному контексту.Алгоритм А3 визначення C(q) складається з
наступних кроків (рис.3):
1) Цикл по всіх параметрах контексту: для кожного параметра визначається його
значення, виходячи з показів «бортових» сенсорів і аналізу інших джерел інформації
(годинник, календар, погода, місце розташування і т.д.). Приклади параметрів і значень: <час
доби> = «ранок», <день> = «вихідний», <погода> = «сонячно», <місце розташування> =
«вдома».
2) Цикл по всім завданням Q = {q}n: обнулити значення C(q).
3) Цикл по множині правил if-then U = {u}m, якими задається відповідність завдань
контексту.
Шаблон правила u: якщо<параметр1 = y & параметр2 = z & …>, тодля всіх завдань {q}
з <#тег1 & #тег2 & …> C(q):=100. Зауважимо, що можуть одночасно спрацювати декілька
правил, у яких виконались умови рівності параметрів контексту до поточних значень, і всім
відповідним завданням буде встановлено C(q):=100, що підніме їх динамічний пріоритет.
Однак повстає проблема - машина сама по собі не може зрозуміти, що означає кожне
завдання по назві і відповідно не може застосувати до нього певні правила. Є декілька
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варіантів того, як уникнути це обмеження, та зробитит так, щоб програма почала розуміти
«суть» завдання: 1) користувач при формуванні завдання вибирає теги (із заданого набору),
які характеризують зміст цього завдання; 2) у тексті назви або опису завдання користувач
позначає потрібні слова хештегом; 3) програма виконує граматичний розбір назви та опису
завдання і знаходить слова-теги (також використовуючи попередньо задану «опорну
множину» тегів).
Отже, тепер ми можемо сформулювати правила, які будуть забезпечувати взаємодію
сервісу з поточним контекстом. Цих правил може бути багато і їх можна змінювати або
додавати нові з чероговими оновленнями сервісу. Як варіант, можна дати користувачеві
повний або частковий доступ до цих правил (додавання, видалення, редагування). Приклади
правил відповідності завдання поточному контексту:
u1: якщо<час_доби = вечір & день = вихідний & розташування = вдома>, тодля всіх
завдань q з <#подивитися & #фільм> C (q): = 100.
u2: якщо<час = робочий_час_магазинів & день = будній & розташування = поряд_з_магазином_де_продається_X & сума_на_рахунку > ціна (X)>, то для всіх завдань q з
<#купити & #X> C(q) : = 100.
u3: якщо<час_доби = день & день = вихідний & розташування = вдома & погода = сонячно>, то для всіх завдань q з <#гуляти & #відпочинок> C(q) : = 100.
u4: якщо<час_доби = ранок & день = останній у місяці & розташування = вдома>, то
для всіх завдань q з <#інтернет & #рахунки> C(q) : = 100.
u5: якщо<час_доби = день & день = будній & розташування = офіс>, то для всіх
завдань q з <#робота> C(q) : = 100.
u6: якщо<час_доби = вечір & день = день перед екзаменом & розташування = вдома>,
то для всіх завдань q з <#сесія & #екзамен> C(q) : = 100.
u7: якщо<час_доби = день & день = будній & розташування = магазин>, то для всіх
завдань q з <#продукти> C(q) : = 100.
5. Алгоритм навчання вибору правил відповідності завдання поточному контексту
(А4). Оскільки запропонований сервіс є персоналізованим, то виникає потреба у реалізації
навчання вибору правил відповідності завдання поточному контексту (яке буде
«налаштовувати» вибір тих чи інших правил відповідності під потреби даного користувача).
Для реалізації алгоритму навчання в даній робті обрано один з метододів навчання з
підкріпленням (reinforcement learning), а власне метод нерівноцінного вибору дій (softmax
action selection) [3,4]. Зауважимо, що у варіанті без навчання ми в пункті 3 алгоритму А3 визначення C(q) (цикл по правилам if-then) використовуємо всі правила, які у нас є. В той же
час у варіанті з навчанням ми кожному правилу призначаємо ймовірність його використання.
Тобто в циклі за правилами if-then буде розглядатися тільки підмножина всіх наявних
правил, яка буде формуватись алгоритмом навчання з підкріпленням. Відповідно для
кожного нового спрацьовування алгоритму А3 буде формуватись нова підмножина правил
{u}.
Для побудови алгоритму введемо такі величини:
1) Підкріплення r(t) показує наскільки поточна підмножина правил {u} влаштувала
користувача при його черговому зверненні до САЗ. Є різні способи розрахунку підкріплення
r(t): a) r(t) визначається явно користувачем (like / dislike, r(t) = {+ 1, -1}); b) r(t) формується на
основі аналізу кількості виконаних завдань з поточного САЗ (чим більше, тим краще, r(t) =
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[0; x]); c) якщо користувач звернувся до загального списку (тобто його не «задовільнив» САЗ
і він почав шукати «цікавіші» завдання), то r(t) = -1, інакше r(t) = +1.
2) v(u) = {0;1} - дві дії: не використовувати (v(u)=0) або використовувати (v(u)=1)
правило.
3) k(u,1) - лічильник загального числа виконаних дій v(u)=1 (k(u,0) - те саме для v(u)=0).
4) R(u,1) - сума всіх підкріплень за реалізацію дії v(u)=1 (R(u,0) - те саме для v(u)=0).
5) Q(u,1) - оціночна вага (action value) дії v(u)=1 (Q(u,0) - те саме для v(u)=0).
6) p(u,1) – ймовірність вибору дії v(u)=1 (p(u,0) - те саме для v(u)=0); p(u,1)+p(u,0)=1.
7) x – випадково згенероване число в діапазоні [0,1].
Алгоритм А4 складається з наступних кроків (рис.4):
1) Отримати величину підкріплення r(t).
2) Цикл по всім правилам U = {u}m, для кожного правила:
якщо v(u) = 1 (правило u використовувалося),
то k(u,1) = k(u,1) + 1; R(u,1) = R(u,1) + r(t); Q(u,1) = R(u,1) / k(u,1);
інакше (правило u не використовувалося):
k(u,0) = k(u,0)+1; R(u,0) = R(u,0) + r(t); Q(u,0) = R(u,0) / k(u,0).
3) Відобразити оціночну вагу Q(u,1) у ймовірність вибору дії p(u,1) (при цьому
p(u,0)=1-p(u,1)).
4) Згенерувати випадкове число x в діапазоні від 0 до 1.
5) Якщо x < p(u,1), то v(u) = 1, інакше v(u) = 0.
6) Всі правила {u}, для яких v(u) = 1, включити в підмножину використовуваних
правил.
Ймовірність вибору дії v(u)=1 розраховується за формулою:
p(u,1) = {exp (Q(u,1) / τ)} / {exp (Q(u,0) / τ)},
(2)
де τ - коефіцієнт яким регулюється величина випадкової складової у виборі наступної дії: τ >
0, τ=const (чим більше значення, тим більше випадкова складова).

6. Структура сервісу та архітектура програмного рішення
В структурі сервіса (рис.5) можна виділити настуні основні блоки: 1) блок, який
визначає поточний контекст, в який входять такі параметри: година дня, день тижня, погода,
місцероташування, покази сенсорів МОП та вхід «ручного» управління користувача
(передбачається, що користувач може уточнювати поточний контекст встановлючи значення
деяких параметрів); 2) після визначення поточного контексту відповідна інформація
зберігається в моделі біжучого контексту, звідки дані потрапляють на сервер та одночасно
використовуються локально блоком прийняття рішень; 3) з сервера на мобільний додаток
сервісу, крім користувацьких даних, ще приходить інформація про спільний контекст та
необхідні службові дані; 4) генератор завдань призначенний для створення нових завдань (в
тому числі на основі аналізу поточного контексту); 5) у блоці прийняття рішень реалізовані
алгоритми А1, А2, А3; алгоритм А4 реалізований в блоці навчання з підкріплененям.
Розширена структура контекстно-залежного програмного сервісу та архітектура
програмного рішення зображені на рис. 6 та рис. 7. Прототип сервісу розроблений на
платформі Android та складається з двох частин: клієнтської та серверної. Основна
функціональність сервісу, розглянута в даній роботі, реалізована у клієнтській частині.
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Рис. 3. Алгоритм визначення відповідності завдання поточному контексту (А3)
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Рис. 4. Алгоритм навчання вибору правил відповідності завдання поточному контексту
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Рис. 5. Структура контекстно-залежного програмного сервісу

Рис. 6. Розширена структура контекстно-залежного програмного сервісу
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Рис. 7. Архітектура програмного рішення
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ГЕОКОНТЕКСТНИЙ СЕРВІС ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ
МОБІЛЬНИХ СУТНОСТЕЙ ДО СТАЦІОНАРНИХ РЕСУРСІВ
© Бочкарьов О.Ю., Алексейчик І.П., 2016
Розглянуто проблему розробки геоконтекстного сервісу організації доступу
мобільних сутностей до стаціонарних ресурсів. Проаналізовано особливості роботи
сервісу на прикладі задачі організації доступу до місць паркування. Запропоновано структуру та алгоритми роботи сервісу. Проведено моделювання роботи
сервісу та реалізовано його прототип.
Ключові слова: геоконтекстний сервіс, мобільна сутність, стаціонарний
ресурс
LOCATION BASED SERVICE FOR PROVIDING ACCESS
OF MOBILE ENTITIES TO STATIONARY RESOURCES
© Botchkaryov A., Alekseychyk I., 2016
The problem of developing location based service for providing access of mobile
entities to stationary resources is considered. The details of service functioning was
analyzed using the problem of access to the parking spaces as example. The structure
and algorithms of the service are proposed. Service modeling and prototyping are
considered.
Keywords:adaptive process of information gathering, mobile entity, stationary
resource
1. Задача організації доступу мобільних сутностей до стаціонарних ресурсів.
В загальному вигляді в рамках даної задачі розглядаються 1) множина мобільних сутностей (користувачів сервісу) K = {k1, k2, ..., km}, які можуть вільно або з деякими заданими
обмеженнями пересуватися у просторі; 2) множина стаціонарних ресурсів R = {r1, r2, ..., rn},
розташування яких у просторі фіксоване і незмінне у часі; 3) множина зявок (запитів)
Q = {q1, q2, ..., qw} на використання ресурсів, які генерують мобільні сутності. Кожна заявка
qx містить координати (або індекс) потрібного мобільній сутності ki ресурсу rj та дві часові
відмітки (початок та кінець), якими мобільна сутність вказує відрізок часу, на протязі якого
вона планує користуватись ресурсом rj. Завданням сервісу є організація виконання заявок
власниками ресурсів (рис.1) з мінімізацією 1) кількості відхиленних заявок (за наявності
такої можливості з огляду на наявні в даний момент вільні ресурси) та 2) середнього часу
обробки одної заявки. При цьому в роботі сервісу за різними сценаріями враховується
поточне місце розташування мобільних сутностей (наприклад, для визначення того факту,
що мобільна сутність не зможе (не встигне) скористатись віділенним їй ресурсом з огляду на
її поточне місцероташування та максимально можливу швидкість її пересування у просторі).
Відтак сервіс можна віднести до класу геоконтекстних сервісів (location based service) [1, 2],
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темпи розвитку яких на данний момент різко зростають внаслідок широкого розповсюдження мобільних обчислювальних пристроїв.

Рис. 1. Схема задачі
(зліва показані мобільні сутності K, справа — стаціонарні ресусри R)

4. Сервіс організації доступу до місць паркування
Одним з найбільш актуальних на даний час варіантів змістовної інтерпретації даної задачі
є сервіси організації доступу до місць паркування, в тому числі сервіси в рамках концепції
спільного використання приватних місць паркування (shared parking). В даному випадку в ролі
мобільних сутностей виступають водії (далі в тексті – клієнти-водії), а в якості стаціонарних
ресурсів – місця паркування, безпосередній контроль котроль за використанням яких здійснють
їх власники (далі в тексті – кліент-парковка). Розглянемо задачу організації доступу мобільних
сутностей до стаціонарних ресурсів на прикладі саме цієї змістоввної інтерпретації. Сервіс
складається з трьох складових частин це: клієнт-водій, сервер і клієнт-парковка. Сервіс
передбачає необмежену кількість клієнтів-водіїв так і клієнтів-парковок. Клієнт-водій і клієнтпарковка не можуть спілкуватись безпосередньо, лише через сервер, тобто інформацію про
парковки і про водіїв можливо отримати лише через сервер. При цьому клієнт-водій може
виконувати такі функції і в такій послідовності: з’єднання с сервером, визначення поточних
координат, вибір місця парковки (формування заявки), резервування місця парковки (відправка
заявки та отримання підтвердження її виконання).
Якщо клієнт-водій оформив заявку і її підтвердили, то він отримає ключ для
ідентифікації і графік де буде вказано час коли він має прибути і покинути стоянку (можливо
з незначними змінами значень, які були вкзазані в його заявці). Припустимо, що в заявці
клієнт-водій вказав час прибуття tstart і відїзду tend. Система виділить для прибуття проміжок
часу (рис.2) від tstart – dt до tstar + dt, щоб клієнт-водій зміг без всяких перешкоди заїхати на
своє місце і проміжок часу за який водій повинен покинути: від tend – dt до tend + dt. Проміжок
часу dt фіксований. Його значення обирається на етапі налаштування роботи сервісу з огляду
на доступні часові послаблення щодо часових відміток, які користувачі вказують у заявках.

Рис. 2. Схема часових обмежень на початок та кінець викоритсання ресурсу

85

Умовно цю часову пряму (рис.2) можна розділити на 4 частини: 1) клієнт-водій прибув
до
tstart; 2) клієнт-водій прибув після tstart, але не пізніше ніж пройшла половина
зарезервованого ним часу; 3) клієнт-водій покинув місце паркування пізніше ніж пройшла
половина зарезервованого ним часу, але раніше ніж tend; 4) клієнт-водій покинув місце
паркування пізніше tend.
Для частини 1 можливі такі варіанти:
1. tприбуття< tstart – даний варіант є сприятливий якшо клієнт-водій прибудить на
проміжку часу від tstart – dt, тоді він зможе без проблем зайняти своє місце
паркування. Якщо клієнт-водій прибуде раніше це змусить його чекати щоб
зайняти місце паркування, або в кращому випадку система зможе змінити йому
місце паркування щоб він зміг припаркуватися.
2. tприбуття= tstart – даний варіант є найбільш сприятливий для системи і проблем з
паркуванням не має виникнути.
Для частини 2 можливий такий варіант:
tприбуття>tstart – даний варіант є сприятливий якшо клієнт-водій прибуде до часу tstart + dt.
Якщо він прибув пізніше, сервіс в кращому випадку зможе змінити йому місце
паркування або взагалі позбавить можливості припаркуватись.
Для 3 частини можливі такі варіанти:
1. tвідправлення<tend – даний варіант буде сприятлий для системи якщо водій покине
місце паркування не раніше tend – dt, якщо ж раніше, то це призведе до простою
місця паркування.
2. tвідправлення=tend – даний варіант є найбільш сприятливий для сервісу.
Для 4 частини можливий такий варіант:
tвідправлення>tend – даний варіант буде сприятливий лише якщо клієнт-водій покине
місце паркування до tend + dt, в іншому випадку це призведе до порушення графіку,
що нашкодить роботі сервісу.
По результатах виконання заявки клієнту-водію нараховуються бали. Бали можуть бути як
штрафні, так і бонусні. Якщо клієнт-водій прибув в межах від tstart – dt до tstart + dt, то йому
нараховуються бонусні бали. Якщо ж водій прибув пізніше, то йому нараховуються штрафні
бали. Якщо клієнт-водій покинув місце паркування в межах від tend – dt до tend + dt, то йому
нараховуються бонусні бали, якщо клієнт-водій покинув місце паркування раніше tend – dt, то
бали взагалі не нараховуються, якщо пізніше tend + dt, то нараховуються штрафні бали.
Клієнт-водій може отримати повідомлення про зміну місця паркування. Зміна місця
паркування може статися у випадку, коли клієнт-водій прибув на парковку пізніше tstart + dt,
або якщо попередній клієнт-водій не покинув дане місце паркування вчасно (в умовах
нестачі інших місць паркування). Про необхідність зміни місця паркування сервіс інформує
клієнт-парковка. Клієнт-парковка відправляє запит на сервер і сервер визначає чи можлива
зміна, в свою чергу сервіс інформує про це клієнта-водія. Сервер вирішує чи можлива зміна
місця парковки для клієнта-водія на основі бонусних і штрафних балів. Також на зміну місця
парковки впливає той факт, хто є її ініціатором. Якщо зміна місця парковки необхідна по
вині клієнта-парковки то кількість балів не впливає на вирішення і заміна місця парковки
відбудеться, якщо є така можливість. Якщо ініціатором є клієнт-водій то зміна місця
парковки базується на сумарній кількості його балів.
Клієнт-водій має можливість скасувати заявку. Скасування заявки може бути двох
типів: 1) якщо клієнт-водій відправив заявку, але сервер не встиг її розглянути, то
скасування заявки буде без наслідків; 2) якщо клієнт-водій відправив заявку і сервер вже її

86

розглянув і відправив відповідь, то за скасування заявки можуть нарахуватися штрафні бали
у випадку якщо водій скасував заяку пізніше tstart. В іншому випадку штрафні бали не
нараховуються.
Після реєстрації клієнта-парковки, модератор перевіряє факт існування парковки за
вказаною адресою. Тоді і перевіряє кількість місць паркування, створює карту місць паркування
і активовує клієнта-парковку. Клієнт-парковка може виконувати дві функції, що не зв’язані між
собою, а саме: 1) перегляд черг на місця парковки; 2) відправка повідомлення про зміни в черзі.
За певних обставин клієнт-паковка має можливість відхилити заявку. Якщо водій прибув
пізніше tstart + dt, клієнт-паковка повідомляє про це сервер і сервер вносить зміни в графік місця
паркування. Також клієнт-паковка може скасувати заявки і за інших обставин. В будь-якому
випадку клієнт-паковка зобов’язується повідомляти сервер про ситуації, які можуть спричини
порушення графіку. Якщо клієнт-паковка робить зарезервовані клієнтами-водіями місця
паркування не можливі в використанні, тобто скасовує заявки, за це клієнту-парковці
нарахуються штрафні бали. Якщо кількість штрафних балів стане нижчою заданого порогового
значення, сервіс заблокує клієнта-парковку на деякий час.
3. Структура сервісу та алгоритми його роботи
Структура сервіса (рис. 3) складається з трьох частин: серверної частини та двох
клієнтськиї частин (для клієнта-водія та клієнта-парковки). Клієнтські частини сервісу
взаємодіють з сервером через мережу Internet. В залежності від типів вхідних повідомлень та
попередніх режимів роботи визначається сценарій роботи клієнта.

Рис. 3. Структурна схема сервісу
В ході своєї роботи клієнтські частини формують необхідні запити, відправляють їх на
сервер та очікують відповіді. Сервер підтримує зв'язок з клієнтами, приймає від них запити
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та обробляє їх. Обробка запитів передбачає всі можливі варіанти організації доступу до
місць паркування, розглянуті вище. При потребі сервер зчитує або записує дані в базу даних
і формує відповідні повідомлення-відповіді на запити клієнтів. Алгоритми роботи
клієнтських частин та серверної частини наведені на рис. 4 та рис. 5.

Рис. 4. Алгоритми роботи клієнтських частни сервісу

Було проведено моделювання роботи сервісу з використанням положень теорії
масового обслуговування [4,5] та середовища моделювання AnyLogic (рис.6), яке
підтвердило його працездатність. Також було реалізовано прототип сервісу на платформі
Java. Діаграми класів клієнтської та серверної частнини наведені на рис. 7 та рис. 8.
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Рис. 5. Алгоритми роботи серверної частни сервісу

Рис. 6. Моделювання роботи сервісу в середовищі AnyLogic
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Рис. 7. Діаграма класів клієнтської частини сервісу

Рис. 8. Діаграма класів серверної частини сервісу
1. Allan Brimicombe, Chao Li, Location-Based Services and Geo-Information Engineering.– John
Wiley & Sons, 2009. 2. Location Based Services for Mobiles: Technologies and Standards. Shu Wang,
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Стаття присвячена дослідженню можливостей побудови програм лояльності
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Вступ
З огляду на зростаючу розповсюдженість і доступність вендінгових автоматів [1], у
власників вендінгових мереж залишається все менше важелів залучення клієнтів. Якщо
раніше такими важелями можна було розглядати зовнішній вигляд апарату, зручність в
користуванні, то зараз, коли ці показники практично вирівнялись у всіх апаратів одного
класу, чи не єдиним важелем залишилась програма лояльності. Програма лояльності – це
комплекс маркетингових заходів, призначених для залучення нових клієнтів [2]. Тобто для
залучення нових клієнтів і мотивації існуючих власник мережі повинен запровадити
програму лояльності, яка дозволить клієнту отримувати певну вигоду від придбання
товарів/послуг саме в цій мережі автоматів. А звідси виникає необхідність створити засоби,
які б дозволяли таку програму запровадити. В розрізі багаторівневої базової платформи
кіберфізичних систем [3,4] це задача 5-го рівня – рівня засобів персонального сервісу, тобто
задача організації взаємодії користувача із кіберфізичною системою.
Постановка задачі
Проаналізувавши існуючі системи для побудови програм лояльності [5, 6, 7] можна
зробити висновок, що вони непридатні для використання у вендінгових системах. Це
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зумовлюється необхідністю застосування додаткового обладнання – додаткового апаратного
терміналу [5] чи додаткового маркування товару[6]. Лише система безготівкового
розрахунку EuroKey[7] може бути використана для вендінговх систем. Ця система хоч і
вимагає встановлення додаткового обладнання в автомат, проте це обладнання працює без
участі додаткового оператора на відміну від [5] і не вимагає додаткового маркування товару.
Розглянемо більш детально дану систему.
Система складається з безконтактного зчитувача, персональних ідентифікаційних
ключів чи карток (EuroKey Next), адміністративного ідентифікатора (ключа) та ключа збору
даних. Адміністративний ключ призначений для отримання доступу до конфігураційних
налаштувань а ключ збору даних – для вивантаження статистики продаж для її подальшого
аналізу. Дана система дозволяє вносити кошти на персональні ідентифікаційні ключі,
проводити оплату за товари/послуги за допомогою персональних ключів, застосовувати
фіксовані знижки за заданим часовим графіком. Щоправда ця система має певний ряд
обмежень щодо гнучкості налаштувань комплексу знижок, отримання статистичних даних.
Оскільки система не використовує централізоване керування, для переналаштування графіку
чи розміру знижок чи для збору статистики оператору мережі потрібно відвідати кожен
автомат і за допомогою адміністративного ключа чи ключа збору даних виконати необхідні
дії, що при достатньо розвиненій мережі буде знижувати ефективність збору та аналізу
даних. Для того, щоб впровадження програми лояльності дало бажаний результат, власник
мережі повинен мати можливість швидкого аналізу даних по реалізації і відслідковування
змін в режимі on-line. В іншому випадку запровадження програми може не дати жодного
позитивного результату.
Виходячи з вищесказаного бачимо, що є потреба у створенні такої системи, яка б
дозволяла без додаткових вкладень або з мінімальними вкладеннями запровадити програму
лояльності та надала б інструменти для оперативного аналізу та корекції умов програми для
отримання максимального ефекту від даної програми. Крім того, враховуючи потребу
встановлення такої системи в існуючі автомати, необхідно використовувати протоколи
обміну, які задіяні в автоматах. Таким протоколом є протокол MDB.
Варіанти рішень поставленої задачі
У першу чергу розглянемо протокол взаємодії системи з вендінговим автоматом –
MDB [8]. Даний протокол запропонований NAMA (Міжнародною асоціацією автоматичного
продажу) у 2001 році як стандартний протокол для пристроїв та компонентів, що приймають
участь у роботі вендінгового терміналу. На даний момент актуальною є версія протоколу 3.0.
Даний протокол стандартизує процес взаємодії компонентів вендінгового автомату таким
чином, що підтримка компонентом даного протоколу забезпечує повноцінне функціонування
даного компоненту у будь якому автоматі без додаткового переналаштування даного
автомату. Згідно даного протоколу, адресний простір пристроїв ділиться на групи пристроїв
за призначенням (таблиця 1), кожній групі пристроїв відповідає свій, напередвизначений,
набір команд, що забезпечує функціонування пристрою в межах системи. Як видно з таблиці
1 для застосування системи лояльності можна використати адреси, призначені для пристроїв
безготівкового розрахунку, оскільки набір команд, призначених для цієї групи пристроїв
дозволяє даному пристрою отримувати інформацію про готівкову купівлю товару (для
ведення статистики та нарахування бонусів), надавати інформацію про стан користувацького
рахунку (для безготівкових операцій, операцій списання бонусів з рахунку). Крім того
функцію обміну даними з центральною системою керування можна також покласти на цей
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пристрій, оскільки він задіяний у процесі роботи з ідентифікованим клієнтом і може, оперуючи
даними про діючі програми лояльності, впливати на кінцеву вартість товару шляхом
повідомлення керуючому пристрою про внесення безготівкової суми на розмір винагороди.
Таблиця 1
Розподіл адресного простору протоколу MDB
Адреса
00000xxxB (00H)
00001xxxB (08H)
00010xxxB (10H)
00011xxxB (18H)
00100xxxB (20H)
00101xxxB (28H)
00110xxxB (30H)
00111xxxB (38H)
01000xxxB (40H)
01001xxxB (48H)
01010xxxB (50H)
01011xxxB (58H)
01100xxxB (60H)
01101xxxB (68H)
...
...
11011xxxB (D8H)
11100xxxB (E0H)
11101xxxB (E8H)
11110xxxB (F0H)
11111xxxB (F8H)

Група
Зарезервовано для керуючого пристрою
Пристрій приймання/видачі монет
Безготівковий пристрій №1
Комунікаційний шлюз
Дисплей
Система керування живленням
Купюроприймач
Зарезервовано для подальшого використання
Універсальний супутній пристрій №1
Універсальний супутній пристрій №2
Універсальний супутній пристрій №3
Пристрій видачі/сортування монет
Безготівковий пристрій №2
Зарезервовано для подальшого використання

Зарезервовано для подальшого використання
Експериментальний пристрій№1
Експериментальний пристрій№2
Спеціалізований пристрій №1
Спеціалізований пристрій №2

Системи для підтримки програм лояльності розділяють на два типи – система з
централізованим керуванням та система з розподіленим керуванням. Кожна з них має як
переваги так і недоліки. Система з централізованим керуванням не вимагає перепрограмування
кожного апарату з вендінгової мережі при внесенні будь-яких змін в програму лояльності чи при
випуску нових ідентифікаторів клієнта. До недоліку такої системи можна віднести потребу в
наявності зв’язку між вендінговим автоматом та сервером системи керування, оскільки автомат
робить запити до сервера системи про можливості того чи іншого ідентифікатора клієнта.
Системи з розподіленим керуванням тримають дані про умови програми лояльності та діючі
ідентифікатори клієнта в кожному автоматі, що дозволяє не підтримувати зв’язок з центральною
системою керування, зате при виникненні будь-яких змін необхідно вносити зміни в кожен
автомат, що потребує людських затрат, оскільки потрібно відвідати кожен автомат і
перепрограмувати його. Крім того такі системи вносять обмеження на зміст програми, оскільки
відсутня постійна синхронізація статистики використання ідентифікаторів. Так як поставлена
задача отримати систему з можливістю оперативної корекції умов програми, то будемо
розглядати варіант з централізованим керуванням.
Основним питанням у кіберфізичних вендінгових системах для підтримки програм
лояльності є питання достовірної ідентифікації клієнта. На даний момент існує два найбільш
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розповсюджених механізми ідентифікації клієнта – ідентифікація за допомогою виданої
клієнту RFID-мітки (картка чи брелок) та ідентифікація за номером мобільного телефону (з
використанням клієнтського ПЗ на телефоні споживача).
Ідентифікація за допомогою RFID-мітки
Даний спосіб ідентифікації вимагає від власника мережі встановлення додаткових
зчитувачів в автомати, розповсюдження карток-ідентифікаторів, зате дає можливість
однозначно ідентифікувати клієнта та апарат на якому здійснюється операція купівлі (рис. 1).
Для цих цілей можна використовувати мітки стандартів EM-Marine чи Mifare. Мітки
стандарту EM-Marine є пасивними мітками, що при активації зчитувачем повертають свій
унікальний номер. Недоліком такої мітки є простота дублювання. Стандарт Mifare
передбачає використання симетричної системи шифрування із закритим ключем. Це значно
ускладнює процес дублювання ідентифікатора. Крім того ідентифікатор стандарту Mifare
має вбудовану пам’ять, у яку можна записати чи прочитати дані, що дозволяє певною мірою
розширити обмеження внесені централізованою системою, записуючи статистику
використання ідентифікатора безпосередньо у пам’ять цього ідентифікатора при відсутності
зв’язку з системою керування. При наступному відвідуванні клієнтом автомату з цієї мережі
інформація буде передана у систему керування і видалена з ідентифікатора.

Рис. 1. Використання RFID-міток для ідентифікації клієнта

Ідентифікація за номером мобільного телефону
Розвиток мобільних технологій та комунікацій дозволяє використовувати у якості
ідентифікатора клієнта його мобільний пристрій (смартфон) (рис. 2). На смартфон
встановлюється додаток, налаштований на роботу з даною вендінговою мережею, клієнт
проходить етап реєстрації та персоналізації свого пристрою. Пристрій реєструється в системі
керування. Кожен з автоматів даної мережі має свій ідентифікатор, що може бути зчитаний
смартфоном (наприклад QR-код).
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Рис. 2. Використання мобільного пристрою для ідентифікації клієнта

Клієнт, бажаючи придбати товар чи послугу у конкретному терміналі зчитує
ідентифікатор автомата за допомогою встановленого додатку і система керування передає на
цей автомат необхідні дані для застосування умов програми лояльності, що відповідають
даному клієнту. Таким чином власник мережі позбавлений необхідності випуску фізичних
ідентифікаторів, а використання смартфону в якості ідентифікатора значно підвищує ступінь
захисту такого ідентифікатора. Крім того, для клієнта доступна уся статистика роботи з
даною мережею – статистика покупок, змін умов програми лояльності, нарахування чи
використання бонусних балів (якщо такі передбачені). Даний додаток може, аналізуючи дані
зроблених покупок, нагадувати чи пропонувати клієнту зробити покупку. Наприклад на
основі даних про періодичну купівлю певного товару в тій самій точці, додаток може за
кілька хвилин до прогнозованої покупки сигналізувати повідомленням власнику смартфона.
Отже в обох випадках власник мережі отримує своєчасні дані про динаміку реалізацій
при застосуванні програми лояльності, що дозволяє вносити корективи для отримання
максимального результату. У випадку ідентифікації RFID-картками потрібно додаткове
вкладення в апаратуру для зчитування карток і в самі картки, але цей варіант не накладає
обмежень на покупців (наявність/відсутність смартфона, операційна система смартфона),
тоді як у випадку використання додатку потрібна вкладення у розробку додатку, зате клієнт
отримує більше можливостей – контроль за бонусним рахунком, повідомлення про діючі
акції та бонусні програми.
Ще одним важливим питанням, яке вирішує запропонована система для підтримки
програм лояльності є питання решти. У існуючих вендінгових автоматах це питання стоїть
гостро, так як у автоматі або встановлене додаткове обладнання для видачі решти, і тоді його
необхідно обслуговувати, вчасно наповнювати грошовими одиницями, або ж автомат просто
не видає решти, а ціни і номінали купюр/монет встановлені таким чином, щоб уникати
питання решти. У першому випадку додаткова незручність покладається на технічний
персонал (обслуговування та контроль за пристроями видачі решти), у другому випадку – на
покупців (необхідність до початку покупки підібрати точну суму, не завжди виправдана ціна
товару). Запропонована система дозволяє повністю вирішити дане питання, оскільки на
момент купівлі товару/послуги покупець є ідентифікований, і залишок коштів можна
зарахувати на його рахунок в системі. Після цього покупець в подальшому може його
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використовувати для розрахунків в цій системі. Додатковим наслідком з цього моменту може
бути перехід на повністю безготівковий розрахунок. Покупець за допомогою платіжного чи
банківського терміналу поповнює свій рахунок в системі і в подальшому використовує цю
суму для оплати товарів/послуг в даній мережі. Для власника це матиме наступні позитивні
моменти – залучення авансових коштів покупця у розвиток власного бізнесу та часткове
здешевлення автоматів. Часткове тому, що крім покупців, задіяних в програмі лояльності
(відповідно з можливістю безготівкового розрахунку), будуть ще й звичайні, «разові»
покупці. Тому у випадку коли поруч стоїть 2-3 однакових автомати (наприклад кавові
апарати у місцях з великим потоком потенційних покупців), власник може з одного апарату
вилучити монето та купюроприймачі, зробивши цей апарат виключно безготівковим. Для
клієнта це виглядатиме як свого роду преференція – оскільки ти користуєшся безготівковим
розрахунком – ось тобі «персональний» апарат.
Висновок
В даній статті було розглянуто питання застосування програм лояльності до вендінгових систем. Проведено аналіз існуючих засобів для впровадження програм лояльності та
запропоновано методи вирішення проблем у запровадженні програм лояльності. Внаслідок
застосування запропонованих варіантів власник вендінгової мережі отримує зручний та
гнучкий інструмент для запровадження програм лояльності з мінімальними затратами та
максимальними можливостями.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АПАРАТНОЇ СКЛАДНОСТІ ПОМНОЖУВАЧІВ
РОЗШИРЕНИХ ПОЛІВ ГАЛУА GF(dm)
© Жолубак І.М., ГлуховВ.С., 2016
У роботі проводиться аналіз апаратної складності помножувачів розширених
полів Галуа GF(dm). Для сучасних ПЛІС проведено порівняння апаратних витрат
помножувачів елементів різних полів Галуа GF(dm) з приблизно однаковою
кількістю елементів поля з метою визначення поля, у якому помножувач має
найменшу апаратну складність. Показано глобальне зростання апаратних витрат
при збільшенні основи поля. При цьому існують локальні мінімуми, яким серед
непарних d відповідають d=2i-1, а глобальному мінімуму для комірок Гілда за
двома розглянутими в роботі методами оцінювання апаратної складності – d=3 та
d=7, відповідно, коли для оцінювання використовуються тільки кількість входів
та виходів комірки та коли додатково враховується внутрішня структура
комірки.
Ключові слова: поля Галуа GF(dm), помножувач, модифікована комірка
Гілда, LUT.
RESEARCH HARDWARE COMPLEXITY OF MULTIPLIERS
OF EXTENDED GALOIS FIELD GF(dm)
© Zholubak І., Hlukhov V., 2016
The paper analyzes the hardware costs of multipliers of extended Galois fields
GF(d ). There are compared realised on modern FPGA Galois fields multipliers
hardware cost to select Galois field GF(dm) with approximately the same number of
elements and the lowest multiplier hardware complexity. Totally the hardware cost
increases while basics of the field increase. Local minimums for odd d correspond to d =
2i-1 and the global minimum for analisys based on Guild cell with realization likesingle
unit corresponds to the value d = 3 and based on Guild cell with its multiplier and adder
separate realization – the value d=7.
m

Keywords:Galois fields GF(dm), multiplier, modified Guild cell, LUT.
Вступ
У сучасних засобах захисту інформації використовуються операції над полями Галуа
GF(2n) з великою кількістю елементів, які представлено в поліноміальному базисі.
Опрацювання елементів таких полів характеризується високою апаратною, структурною та
часовою складностями. Тому визначення можливості зменшення апаратної складності при
використанні полів Галуа GF(dm) з основою d > 2 (d – просте число)та приблизно однаковою
кількістю елементів ( d m ≈ 2 n ) є актуальною задачею.
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Аналіз літературних джерел
У сучасних засобах захисту інформації використовуються поля Галуа GF(2n), коди
елементів таких полів [1, 2] представляються в поліноміальному або нормальному базисах.
Математичною основою опрацювання цифрового підпису є еліптичні криві [3]. При
цьому опрацювання точок еліптичної кривої базується на виконанні послідовностей операцій
у полях Галуа GF(2n). Помножувачі для таких полів характеризуються високою апаратною
[4], структурною [5, 6] та часовою [7, 13] складностями.
З літератури відомо багато пристроїв для опрацювання елементів полів Галуа GF(dm) [8],
які використовуються у різних криптографічних перетвореннях. Відомий матричний помножувач
[9], який складається з комірок Гілда, для виконання операцій множення двійкових чисел. Також
відомий помножувач на основі модифікованих комірок Гілда для виконання операцій множення
елементів полів Галуа GF(dm) [10]. У статті [11] розглядаються апаратні витрати матричних
помножувачів полів Галуа GF(dm) коли d < 4, але не розглядаються апаратні витрати таких
помножувачів для полів Галуа GF(dm) з вищими основами d > 4, що і є предметом цієї роботи.
Мета роботи
Метою роботи є визначення поля з множини полів Галуа GF(dm) (з приблизно однаковими кількостями елементів), помножувач для якого буде мати найменшу апаратну складність. Коди елементів полів Галуа при цьому представляються в поліноміальному базисі.
Алгоритмічні та математичні основи
На pис. 1. наведений відомий матричний помножувач для множення цілих чисел без
знаку, де Gn – коміркаГілда.

Рис. 1. Схема матричного помножувача на основі комірок Гілда

Матричний помножувач для елементів полів Галуа GF(dm) в поліноміальному базисі
будується на основі схеми рис. 1. Загальний випадок такого помножувача для полів GF(dm)
наведено на рис. 2, де позначено − a i = ( d − a i ) mod d = ( − a i ) mod d [13]
99

Рис. 2. Матричний помножувач поля GF(dm) з використанням модифікованих комірок Гілда
(на незадіяні входи елементів заведено 0)

Реалізація на ПЛІС
Помножувач для полів Галуа GF(dm)може бути реалізований на основі модифікованих
комірок Гілда (КГ). Модифіковані КГ для полів Галуа GF(dm)повинні мати 3p входів та p
виходів, p = log 2 m  (рис. 3). При використанні сучасних ПЛІС, логічні комірки яких
будуються на основі програмовних 6-входових комбінаційних схеми (LUT), реалізація на
ПЛІС таких комірок Гілда у самому загальному випадку, коли не уточнюється структура КГ,
а враховується тільки кількість її входів та виходів, потребує q 1 = ( 2 3 p − 5 − 1 ) ⋅ p LUT.

Рис. 3. комірка Гілда (а); схема модифікованої комірки Гілда для обробки елементів полів
Галуa GF(dm) (б); символ модифікованої комірки Гілда для поля GF(dm) (в)
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Оцінити кількість LUT у комірці Гілда можна за двома варіантами:
1) вважати комірку Гілда «чорною скринькою» – повністю цілісним елементом, в
якому несуттєвою є внутрішня структура комірки, а до уваги береться тільки
кількість її входів та виходів;
2) з уточненням внутрішньої структури (комірка Гілда складається з двох «чорних
скриньок»: помножувача та суматора).
Апаратні витрати зручно оцінювати у порівняння із витратами помножувача для
двійкового поля Галуа GF(2n).
k
kkd
Для першого варіанту коефіцієнт апаратних витрат k mul = k g * k k , де k g = gd
,
kg2 k k = k
k2
коефіцієнти складності та кількості КГ, k gd та k g 2 , k kd та k k 2 – кількість LUT у КГ та кількість
–
КГ для полів Галуа GF(dm) та GF(2n), відповідно.
Для двійкових полів Галуа GF(2n) k g 2 = 1 , для інших k gd = (2 p −5 − 1) ∗ k , де
p = 3 ∗ log 2 d  , а k = log 2 d  . Звідси випливає, що k gd = ( 2

3∗ log 2 d  − 5

− 1) ∗ log 2 d  . Отже:

k g = ( 2 3∗ log 2 d  − 5 − 1) ∗ log 2 d 

(1)

У двійкових полях GF(2n)для реалізації помножувача потрібно k k 2 = 2 n 2 − 2 n + 1 комірок
Гілда, а в полях Галуа з основою d GF(dm) - k kd = 2 m 2 − 2 m + 1 (рис. 2) та додатково
( m − 1) * ( 2 3∗ log 2 d − 5 − 1) ∗ log 2 d  LUT для знаходження від’ємного значення розрядів ai. Цими

паратними витратами можна в даному випадку знехтувати, оскільки вони малі в порівнянні з
витарами на реалізацію самих комірок Гілда. Отже:
2m2 − 2m + 1
kk ≈
(2)
2n2 − 2n + 1
(23∗ log 2 d − 5 − 1) ∗ log 2 d (2m 2 − 2m + 1)
kmul ≈
(3)
2n 2 − 2n + 1
2n2
2n
−
+1
2
n
(log 2 d )
log 2 d
m
n
n
При цьому d ≈ 2 . Тоді
, kk ≈
m ≈ log d 2 =
≈ log 2−1 d ,
2
log 2 d
2n − 2n + 1

(23∗log2d −5 − 1)(log2 d )
kmul ≈
≈ 23∗log 2d −5 .
log2 d
Для малих n kmul треба розраховувати за більш точними формулами (1), (2), (3).
Початокову ділянку графіка функції kmul наведено на рис. 4. З рис. 4 можемо бачити, що
при збільшенні основи поля апаратні витрати стрімко зростають.
Найменші апаратні витрати при реалізації комірки Гілда як «чорної скриньки» для
розширених полів з простою основою будуть мати помножувачі для полів Галуа GF(3m), що
видно із рис. 4.
Для другого варіанту, коли помножувач та суматор, які мають 2p входів та p виходів
кожний, оцінюються окремо, для реалізації однієї комірки Гілда буде потрібно
q2 = 2 ⋅ (2

2 p −5

3 p −5
− 1) ⋅ p
− 1) ⋅ p LUT. Тоді: q1 = ( 2
2 p −5
q2

2 ⋅ (2

− 1) ⋅ p

≈

2

3 p −5

2⋅2

2 p −5

= 2

p −1

– відношення витрат для

реалізації однієї комірки Гілда за першим та другогим варіантами. З формули бачимо, що
внутрішня структура модифікованої комірки Гілда суттєво впливає на оцінку апаратних
витрат. У порівнянні з першим варіантом оцінки апаратних витрат, коли до уваги
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приймається тільки кількість входів і виходів, додаткове врахування внутрішньої структури
модифікованої комірки Гілда зменшує оціночне значення апаратної складності.

Рис. 4. Відношення апаратних витрат помножувачів елементів полів Галуа GF(dm)
та GF(2n) для: 1) проміжку від 1 до 2342 , 2) проміжку від 1 до 10, 3) проміжку від 1 до 5
Оцінимо апаратні витрати за другим варіантом. Для двійкових полів Галуа

kg 2 = 1 ,

для

інших
k gd = ( 2

2∗ log 2 d  −5








− 1) ∗ log 2 d * 2 .

Отже:

k g = (2

2∗  log 2 d  −5








− 1) ∗ log 2 d * 2

У двійкових полях GF(2n)для реалізації помножувача потрібно
ваних КГ, а в полях Галуа GF(dm)- 2 m 2 − 2 m + 1 КГ. Отже:

2n

2

− 2n + 1

модифіко-

2
2m − 2m + 1
kk ≈
2
2n − 2n + 1

При цьому
(

kk ≈

2n

d

m

2
−

2

log 2 d
2

≈2

n

. Тоді

2n
log 2 d

2n − 2n + 1

+ 1)

m ≈ log d 2

n

=

n

(5)

,

log 2 d

(2
−1
≈ log 2 d , k mul ≈

2∗log 2 d −5
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(4)





− 1) ∗ log 2 d * 2 2
≈
log 2 d

2 ∗  log d  − 4
 2

Порівнюючи формули для знаходження

k mul

для першого та другого випадків бачимо,

що при другому варіанті аналізу апаратної складності комірки Гілда, при великих значеннях
p загалом дає зменшене значення апаратної складності в 2 p −1 рази.

Рис. 5. Відношення апаратних витрат помножувачів елементів полів Галуа GF(dm) та GF(2n) )
для: 1) проміжку від 1 до 2513 , 2) проміжку від 1 до 14449, 3) проміжку від 1 до 15

Для малих n (рис. 5) kmul розраховувалося за точними формулами (4), (5).

Рис. 6. Відношення апаратних витрат помножувачів елементів полів Галуа GF(dm) та GF(2n)
за першим та друкгим (червона лінія) варіантами
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Початокову ділянку графіку функції kmul наведено на рис. 5. Зрис. 5 можемо бачити, що
на початку графіка апаратні витрати при збільшенні основи стрімко зростають. Як видно з
рис. 5 найменші апаратні витрати за 2-им варіантом оцінювання будуть для поля Галуа з
простою основою GF(7m).
Висновки
В сучасних ПЛІС при реалізації побудованих на основі модифікованих комірок Гілда
помножувачів елементів полів Галуа GF(dm) з приблизно однаковою кількістю елементів
поля при збільшенні основи d апаратні витрати загалом збільшуються. На окремих
локальних ділянках при збільшенні d апаратні витрати зменшуються. Локальним мінімумам
серед непарних d відповідають d=2i-1. При цьому глобальному мінімуму при представленні
комірки Гілда «чорною скринькою» відповідає значення d=3, а при представленні як
сукупності помножувача та суматора – значення d=7.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОНОМНИХ ВИМІРЮВАЛЬНООБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ВУЗЛІВ В ETHERNET-ОРІЄНТОВАНИХ
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Запропонована структура автономного вимірювально-обчислювального
вузла для Ethernet-орієнтованої КФС, що робить можливим використання
стандартних промислових сенсорів та актуаторів з низькошвидкісними
послідовними портами. Розглянуто п’ять варіантів його реалізації та сформовані
рекомендації щодо вибору конкретного рішення за критерієм необхідної
обчислювальної потужності для попередньої обробки даних.
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послідовний порт.
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This paper presents the structure of autonomous measuring-computing node for
Ethernet-oriented CFS that enables the use of standard industrial sensors and actuators
with low-speed serial ports. Considered five options for its implementation and formed
recommendations for choosing a specific decision on the criteria necessary computing
power for pre-processing data.
Keywords: telecommunications interface, cyber-physical system, serial port.
Вступ
В попередніх роботах [1,2] була обґрунтована доцільність побудови телекомунікаційної
складової масштабних кіберфізичних систем на основі промислового Ethernet або WiFi. При
цьому слід врахувати той факт, що вищезгадані інтерфейси не є самими поширеними серед
типових промислових засобів вимірювання та управління, які будуть підключені до
автономного вимірювально-обчислювального вузла (АВОВ) [3].
Постановка задачі
При побудові ієрархічних КФС з використанням існуючих промислових засобів
вимірювання та управління виникає необхідність інтеграції до її складу сенсорів та
актуаторів, які обладнані асинхронними послідовними портами (UART, RS-232, RS-485,
Current Loop і т.п.). Передбачається, що основним засобом взаємодії в рамках КФС є
промисловий Ethernet або WiFi.
Вирішення задачі
Запропонована узагальнена структурна схема АВОВ Ethernet-орієнтованої КФС
наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурна схема автономного вимірювально-обчислювального вузла КФС

АВОВ складається з трьох основних частин – блоку комутації каналів, блоку
опрацювання даних та керування і блоку мережних інтерфейсів.
Блок комутації каналів, окрім своєї основної функції, здійснює узгодження сигналів
АВОВ та промислового обладнання на фізичному рівні. На ринку наявна широка
номенклатура трансиверів для типових асинхронних послідовних інтерфейсів промислових
мереж, що дозволяє підібрати необхідне рішення як за технічними (швидкість, відстань
передачі, споживана потужність), так і за економічними параметрами.
Взаємодія з промисловими засобами вимірювання та управляння в загальному випадку
є двонаправленою, а тому виділення спеціалізованих каналів для сенсорів та для актуаторів є
недоцільним.
Блок опрацювання даних та керування здійснює вибір каналу для взаємодії, первинну
обробку даних від сенсорів та формування керуючих сигналів для актуаторів. Необхідна
продуктивність обчислювальних засобів цього блоку визначається складністю алгоритмів
обробки даних, кількістю каналів та реальною інтенсивністю інформаційного обміну.
Блок мережних інтерфейсів може бути реалізований декількома способами, переваги та
недоліки яких будуть розглянуті нижче.
Основу телекомунікаційної підсистеми Ethernet-орієнтованої КФС складає стек
протоколів TCP/IP. Його повноцінна реалізація вимагає залучення доволі значних
обчислювальних ресурсів, а тому вибір засобів для реалізації блока мережних інтерфейсів
визначається в першу чергу наявністю вільних обчислювальних ресурсів в ядрі АВОВ, тобто
в блоці опрацювання даних та керування.
У випадку, якщо первинне опрацювання даних не вимагає інтенсивних обчислень, то
доцільною буде реалізація блоку мережних інтерфейсів АВОВ у вигляді інтерфейсного
моста (рис. 2)
Інтерфейсний міст являє собою спеціалізовану «систему-на-кристалі», обчислювальна
потужність якої достатня для функціонування Unix-подібної ОС з закритим кодом, що
забезпечує повноцінну реалізацію стеку TCP/IP.
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Рис. 2. АВОВ на основі інтерфейсного моста

Цей підхід має наступні переваги:
– можливість вибору мікроконтролера в залежності від складності алгоритмів
обробки даних (від 8-бітних МК до повноцінних DSP);
– в деяких випадках (один канал, обробка даних не потрібна) можна взагалі
відмовитися від мікроконтролера, залишивши тільки інтерфейсний міст;
– традиційна реалізація стеку TCP/IP на базі ОС;
Цей підхід має наступні недоліки:
– закритість коду вбудованого ПЗ інтерфейсного моста – усунення виявлених
помилок лише у нових офіційних версіях прошивок;
– використання альтернативних прошивок (напр. OpenWRT) позбавляє міст гарантії
виробника.
Прикладом можуть бути мости UART – WiFi від Mediatek (MT7681), Marvell
(88W8801), Wiznet (WizFi210), Espressif (ESP8266); модуль UART – Ethernet/WiFi HLKRM04 та цілий ряд інших.
У випадку, якщо ядро АВОВ володіє достатньою обчислювальною потужністю, то
можлива програмна реалізація стеку протоколів TCP/IP у блоці обробки даних та керування. В
цьому випадку функції блоку мережних інтерфейсів зводяться лише до забезпечення взаємодії
на фізичному та канальному рівнях. Можливе використання як спеціалізованих інтерфейсних
мікросхем (рис. 3), так і мікроконтролерів з інтегрованим інтерфейсом фізичного рівня Ethernet
(рис. 4). Прикладом останнього може бути PIC18F67J60 виробництва Microchip.

Рис. 3. АВОВ з спрощеним блоком мережних інтерфейсів

Стек протоколів зазвичай надається у вигляді пропрієтарної бібліотеки від виробника МК.
Слід зауважити, що мікроконтролери з інтегрованим фізичним рівнем Ethernet
зустрічаються порівняно рідко.
Ці підходи мають наступні переваги:
– при достатній продуктивності МК швидкість реакції системи може бути вищою, ніж
у попередньому варіанті, оскільки відсутні витрати машинного часу на підтримку
функціонування ОС;
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–

в залежності від потреб можна підібрати оптимальний варіант мікроконтролера, або
закласти в проект можливість його заміни на продуктивнішу версію.

Рис. 4. АВОВ на основі МК з інтегрованим інтерфейсом фізичного рівня Ethernet

Ці підходи мають наступні недоліки:
– пропрієтарна бібліотека стеку TCP/IP з закритим вихідним кодом зазвичай є платною;
– часто реалізується лише частина стеку TCP/IP;
– підвищені вимоги до ресурсів мікроконтролера практично виключають вико ристання 8-бітних рішень;
– будь-які зміни в алгоритмі функціонування ПЗ вимагають перепрошивки МК.
У випадку, якщо необхідна складна обробка даних, можлива часта зміна алгоритмів
обробки чи потрібна повноцінна реалізація стеку TCP/IP, доцільно перейти до рішень
вищого рівня, тобто до застосування одноплатних мікроЕОМ.
Достатньо продуктивна одноплатна мікроЕОМ з повноцінною ОС на борту через
інтерфейс USB може бути доповнена відповідними мережними адаптерами (рис.5).
Типовими представниками даного підходу є одноплатні мікроЕОМ серії Raspberry Pi (моделі
A, A+, B, B+, 2B , Zero ).

Рис. 5. АВОВ на основі одноплатної мікроЕОМ з інтегрованим інтерфейсом USB

Можливе також використання одноплатних мікроЕОМ з інтегрованим інтерфейсом
Ethernet або WiFi (рис. 6). Типовим представником даного підходу є одноплатна мікроЕОМ
Raspberry Pi 3.

Рис. 6. АВОВ на основі одноплатної мікроЕОМ
з інтегрованим інтерфейсом Ethernet або WiFi
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Ці підхіди мають наступні переваги:
– можливість встановлення ОС з відкритим вихідним кодом;
– гнучкість при виборі типів та кількості інтерфейсів;
– зміна алгоритмів обробки даних без використання зовнішнього програматора.
Ці підходи має наступні недоліки:
– підвищене енергоспоживання;
– додаткова витрати ресурсів процесора на підтримку ОС в цілому та, зокрема,
достатньо складного в реалізації інтерфейсу USB.
Частковим випадком цього підходу можна вважати використання стандартного
промислового ПК (PC-104, PCI-104 і т.п.) із відповідними платами інтерфейсних розширень.
Особливістю цього варіанту є можливість реалізації АВОВ в індустріальному виконанні, але
ціна подібного рішення буде суттєво вищою, ніж у попередніх випадках.
Висновки
Основними критеріями при виборі схеми реалізації АВОВ є обчислювальна складність
алгоритмів попередньої обробки даних та інтенсивність інформаційних потоків, що
проходять через нього.
При низькій обчислювальній складності алгоритмів обробки даних та низькій
інтенсивності інформаційного обміну рекомендується реалізація АВОВ у вигляді поєднання
мікроконтролера з інтерфейсним мостом UART-Ethernet або UART -WiFi.
При розробці низькобюджетних безкабельних КФС доцільно звернути увагу на міст
UART – WiFi на базі SoC ESP8266 від Espressif.
Більш універсальним рішенням є застосування модуля UART – Ethernet/WiFi HLKRM04, який забезпечує підтримку двох типів мережних інтерфейсів та двох незалежних
асинхронних послідовних портів.
При необхідності виконання складних та ресурсоємних алгоритмів обробки даних
доцільно використовувати одноплатні мікроЕОМ з інтегрованими мережними інтерфейсами –
наприклад серія продуктів Raspberry Pi, або їхні функціональні аналоги.
При необхідності індустріального виконання АВОВ можливим рішенням може бути
використання стандартних промислових ПК, хоча це суттєво збільшить вартість КФС.
1. Міюшкович Є. Г. Телекомунікаційні інтерфейси кіберфізичних систем: концепція
застосування / Є. Г. Міюшкович, Я. С. Парамуд // Кіберфізичні системи досягнення та виклики :
матеріали І Наукового семінару, 25–26 червня 2015 року, Львів / Національний університет
«Львівська політехніка». – Львів : НВФ «Українські технології», 2015. – С. 28–36. – Бібліографія:
3 назви. 2.Міюшкович Є. Г. Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних
інтерфейсів у кіберфізичних системах / Є. Г. Міюшкович, Я. С. Парамуд // Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі : збірник наукових
праць. – 2015. – № 830. – С. 106–115. – Бібліографія: 6 назв. 3. Мельник А. О. Кіберфізичні системи:
проблеми створення та напрями розвитку / А. О. Мельник // Вісник Національного університету
"Львівська політехніка". – 2014. – № 806 : Комп'ютерні системи та мережі. – С. 154–161. –
Бібліографія: 31 назва.
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Одним з напрямків розвитку кіберфізичних систем є медичний контроль. У
роботі наводяться результати дослідження можливості використання сучасних
комп'ютерних засобів для неінвазивного контролю в домашніх умовах рівня
цукру в крові хворих на діабет. Досліджувався вплив рівня цукру на спектр
голосу хворого. При дослідженні використовувалися доступні в домашніх умовах
комп'ютерні засоби (смартфон, ПК) і програми (диктофон, аналізатор спектру,
електронна таблиця). Були виявлені ділянки спектра, на яких простежується
близька до лінійної залежність амплітуди звукових коливань від рівня цукру в
крові людини. Показана можливість реалізації на основі смартфона неінвазивного
глюкометра для оперативного використання в домашніх умовах. Триваліші
дослідження показали часову нестабільність виявленої залежності, її залежність
від стану хворого, і, як наслідок, необхідність калібрування виявленої залежності
через деякі проміжки часу.
Ключові слова – неінвазивний глюкометр, смартфон, спектр голосу.
Вступ
Для вимірювання в домашніх умовах рівня цукру в крові хворих на діабет в даний час
використовуються портативні прилади (глюкометри), які вимагають витратних матеріалів
(тест-смужок, 1 тестова смужка на 1 аналіз). Для аналізу необхідна крапля крові хворого
(неінвазивний аналіз). Останнім часом з'являється інформація про спроби використовувати
можливості сучасної комп'ютерної техніки для проведення в домашніх умовах неінвазивного
аналізу рівня цукру крові з використанням обчислення спектра голосу хворого. При цьому
параметри спектра (частоти і піки), пов'язані з рівнем цукру або не розкриваються або не
підтверджуються при перевірці. У даній роботі проведена оцінка кореляції частотного
спектра голосу хворого та рівня цукру в його крові. Оцінка проводилася для хворого на
діабет 1-го типу. Використовувалися доступні в домашніх умовах комп’ютерні засоби.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Останнім часом з'являється інформація про спроби використовувати можливості
сучасної комп'ютерної техніки для проведення в домашніх умовах неінвазивного аналізу
рівня цукру крові з використанням обчислення спектра голосу хворого [1, 2, 3]. При цьому
параметри спектра (частоти і піки), пов'язані з рівнем цукру або не розкриваються або не
підтверджуються при перевірці. У роботі [4] проведена оцінка кореляції частотного спектра
голосу окремого хворого та рівня цукру в його крові на протязі короткотривалого проміжку
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часу. Встановлена практично лінійна залежність амплітуди окремих частот голосу людини та
рівня цукру в його крові. Стабільність цієї залежності на досліджувалася.
Окреслення проблеми
Особливостями дослідження [4] є: обмежена кількість пацієнтів і результатів аналізів;
використання для еталонних результатів показань домашніх глюкометрів, а не результатів
лабораторних аналізів, що вимагає проведення додаткових досліджень для визначення
стабільності знайденої залежності, а також впливу на отримані результати індивідуальних
особливостей пацієнтів: температури, артеріального тиску, наявності інших захворювань,
віку, статі, тривалості хвороби.
Цілі статті
Метою роботи є оцінювання стабільності у часі виявленої практично лінійної залежності рівня цукру у крові хворого на діабет та амплітуди окремих частот спектра його голосу.
Зв’язок спектру голосу людини і рівня цукру в його крові
У роботі [4] проведено оцінку кореляції частотного спектра голосу людини і рівня
цукру в її крові. Оцінка проводилася для хворого на діабет 1-го типу. Використовувалися
доступні в домашніх умовах засоби: Смартфон Lenovo A859, версія Android 4.2.2, інструмент
Диктофон; ПК с ОС WindowsXP, електронна таблиця, вільний цифровий реєстратор
звукових файлів Audacity 1.2.6. Голос людини (4-х кратне проголошення назви ноти «мі»)
фіксувався на смартфоні, по каналу USB переписувався в ПК, де за допомогою програми
Audacity проводилася обробка 3-х останніх звучань: нормалізація (рис. 1) і обчислення
спектра (рис. 2, 16384 точок, вікно Бартлета, частота запису в журнал).

Рис. 1. Результат нормалізації

Рис. 2. Результат обчислення спектра

Результати обчислення спектра експортувалися в вигляді текстового файлу * .txt (два
стовпці значень «Частота (Гц) – Рівень (дБ)» (f – u), 8192 значення (i) в діапазоні від 2,929688
Гц до +23997,070313 Гц) і заносилися до електронної таблиці. Для аналізу було обрано j = 5
спектрів голосу, які відповідали вмісту цукру p1=3,6, p2=6,3, p3=8, p4=10 и p5=12 ммоль/л
(pj < pj+1, j=1…4), нормальним вважається рівень цукру 3,0…6,0 ммоль/л. При аналізі спектра
шукалися такі частоти fk (k=1…i), для яких виконується умова (1): ukj< uk(j+1) для всіх j
(більшому рівню цукру повинна відповідати більша амплітуда коливання даної частоти).
Результати пошуку показано на рис. 3, де вертикальними лініями відзначено частоти,
для яких виконується зазначена нерівність.
1

Рис. 3. Лінійчатий спектр ознак, придатних для обчислення рівня цукру
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Для двох діапазонів частот 1561 ... 1632 Гц («1600 ср») і 8542 ... 8649 Гц («8600 ср»), на
яких нерівність виконується найбільш часто, було підраховано числове значення параметра,
пов'язаного з рівнем цукру – сумарний умовний рівень амплітуд всіх частот цих діапазонів
(рис. 3), його близька до лінійної залежуровень сахара, ммоль/л
ність від рівня цукру показана на рис. 4.
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Дані дослідження (навчання неінва-2000
зивного глюкометра) проводилися на
протязі 11 діб, після чого почалася його
-2500
дослідна експлуатація.
Результати дослідної експлуатації
-3000
наведено у таблиці 1. Як видно, виявлена
1600 ср + 8600 ср
-3500
залежність зберігається на протязі 18
днів, при цьому похибка вимірювання не
Рис. 4. Залежність параметрів спектра
перевищує 15 %. Виявлена залежність
від рівня цукру в крові
дуже чутлива до зміну стану хворого.
Застуда та нежить виключають можливість користування даним неінвазивним глюкометром.
Повторне його використання може бути можливим після повторного навчання
(калібрування).
Подальші роботи з створення неінвазивного глюкометра для визначення рівня цукру у
крові хворого на діабет повинні включати створення для смартфонів комплексу програм для
спектрального аналізу зроблених за допомогою диктофона записів, знаходження за умовою
(1) частот, характеристики яких пов'язані з рівнем цукру, визначення, індикацію і
документування обчисленого рівня цукру.
Особливостями даного дослідження є: обмежена кількість пацієнтів і результатів
аналізів; використання для еталонних результатів показань домашніх глюкометрів, а не
результатів лабораторних аналізів. Необхідне проведення додаткових досліджень для
визначення стабільності методу та визначення впливу на отримані результати
індивідуальних особливостей пацієнтів: температури, артеріального тиску, наявності інших
захворювань, віку, статі, тривалості хвороби. Необхідно враховувати неможливість
використання запропонованого методу при низьких рівнях цукру, коли людина не може
говорити; не визначена похибка методу, необхідність і частота калібрування неінвазивного
глюкометра; не перевірено можливість використання інших залежностей, крім наведених в
умові (1).
Таблиця 1
Порівняння структурних складностей в квадратній області та за її межами.
Доба
Покази домашнього
інвазивного
глюкометра, ммоль/л
Покази дослідного
неінвазивного
глюкометра, ммоль/л
Відносна похибка, %
Примітки

5

16

17

18

25

28

35

12,2

3,8

8

6,1

7,3

5,3

6,4

7,1
11,5

7,0
14,5

10,6
13,0

7,1
87,0
Застуда

112

12
12
12
64,4
126,4
87,5
Нежить Нежить Нежить

Висновки
В результаті досліджень виявлено близьку до лінійної залежність деяких характеристик
спектра людського голосу від рівня цукру в його крові, що відкриває можливість створення
неінвазивного глюкометра на основі смартфонів для оперативного застосування в домашніх
умовах. Виявлена залежність існує до 18 діб і є чутливою до стану людини, що вимагає
періодичного калібрування (навчання) неінвазивного глюкометра.
1. Патент RU 2510023, Россия, Устройство для определения содержания глюкозы в крови /
Козлова А. Я., Фролов А. М., Улановский Я. Б., Фаткин М. А. – 2014 г.2. Патент RU2506893, Россия,
Способ неинвазивного определения содержания глюкозы в крови по голосу человек / Козлова А. Я.,
Фролов А. М., Улановский Я. Б., - 2012 г. 3. Моторин В., Мананков А. Ни капли крови диабету!
Техника – молодежи. 2015 г., № 4 (983), с. 28 – 34. 4. Глухов В.С., Глухова А.В. Компьютерные
средства для неинвазивного определения уровня сахара в крови больных диабетомю 17-а міжнародна
науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології». Україна, м.
Одеса. 23-27 травня 2016 р.
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САМОРЕКОНФІГУРОВНІ КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ
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Запропоновано концептуальну модель опису, аналізу і синтезу кіберфізичних
систем та вбудованих комп’ютерних засобів у таких системах як складної
динамічної системи реального часу, що функціонує у фазовому просторі зі
змінною вимірністю в умовах невизначеності. Обгрунтовано класифікаційні
особливості та можливість застосування самореконфігуровних комп’ютерних
засобів для інтелектуальної самоорганізації таких кіберфізичних систем.
A conceptual model description, analysis and synthesis of cyber-physical systems
and embedded computer means in such systems as complex dynamic real-time systems,
operating in phase space with variable dimension under uncertainty are proposed.
Grounded classification features and possibility of self-reconfigurable computer tools
for intellectual self-organization of cyber-physical systems.
Вступ
Сучасний науково-технічний напрямок «кіберфізичні системи» (КФС) [1, 2]
сформувався приблизно десять років тому як окремий субнапрям, метою якого стало
дослідження та впровадження деяких можливостей кібернетики (широкого спектру
обчислень, управління і передачі даних) для потреб природних та антропогенних фізичних
систем, що функціонують у реальному часі [2]. Значних досягнень у становленні та розвитку
КФС отримано завдяки потужним науковим програмам, які було започатковано у
Європейському Союзі (проект «Сучасні дослідження і технології для вбудованих та
інтелектуальних систем», 2004 р. – Advanced Research & Technology for Embedded and
Intelligence Systems (ARTEMIS)) та США (проект «Інтеграція науки для кіберфізичних
систем», 2006 р. – Science of Integration for CPSs) [3], що дозволило об’єднати в цьому
субнапрямі потенціал провідних університетів (Берклі, Мемфісу, Мічігана та ін.) і
дослідницьких та виробничих центрів (зокрема General Motors Research and Development
Center). Проте, хоча підгрунтям для становлення КФС стали з одного боку розробки
світового рівня у галузях мехатроніки, робототехніки, гнучких виробничих систем та систем
автоматизованого управління технологічними процесами [4 – 8], а з іншого – розвиток
мікропроцесорної та обчислювальної техніки, мережевих і телекомунікаційних технологій,
комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем, тощо, головним поштовхом для
створення нової архітектури КФС [9 – 12] були досягнення технології мікро- і
наноелектроніки у напрямку мініатюризації та мінімізації енергоспоживання інтегральних
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компонент, які дозволили інтегрувати комп’ютерні засоби у фізичні об’єкти у вигляді
вбудованих та розподілених систем.
Варто відзначити також, що з позицій загальної теорії управління і застосування її до
машин і живої природи КФС є частковим випадком кібернетичних систем (КС) [13, 14].
Системи, синтезовані шляхом інтегрування комп’ютерних засобів у біологічні об’єкти слід
розглядати як біологічно подібні (Bio-Inspired), або кібербіологічні системи (КБС) [15].
Прийнята термінологія, очевидно, є доцільною для підкреслення певних природничофункціональних властивостей досліджуваних об’єктів, однак наразі немає загальноприйнятої
класифікації КФС за структурно-логічними принципами їх побудови, архітектурою, функціональними параметрами і т. п., що ускладнює розробку загальних концепцій їх проектування. Крім того, з точки зору організації обробки інформації різного типу (аналогової,
цифрової, відеопотоків, мережевого трафіку, тощо) вбудовані комп’ютерні засоби (ВКЗ) і
спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) самі можна розглядати як складні КФС, які
функціонують за своїми законами обробки інформації та управління, які є відмінними як від
стандартних обчислювальних систем, телекомунікаційного обладнання, так і, зокрема, від
робототехнічних, технологічних та інших КФС. Загальними особливостями різних типів
КФС є [3]: обмеженість енергоспоживання та використовуваних апаратно-програмних
ресурсів вбудованих систем; інтегрування арифметичної та логічної обробки даних в
управління реальним фізичним процесом; розгалужена периферія і, часто, необхідність
обміну інформацією через різні типи провідних і безпровідних інтерфейсів; реалізація
інформаційно-вимірювальних каналів для контролю за технологічними процесами, та схем
зворотного зв’язку для управління ними; необхідність масштабування системи для певних
класів задач, чи динамічної реорганізації/реконфігурування та адаптування її архітектури до
структури виконуваних алгоритмів, у тому числі й в умовах недостатньо визначених
динамічно змінних параметрів контрольованих процесів. Вказані особливості для різних
класів задач часто потребують певного рівня інтелектуальної самоорганізації системи, що
можна забезпечити за допомогою її кібернетичної складової.
Метою даної роботи є обгрунтування загальних принципів класифікації КФС за
властивостями їх адаптації до реалізовуваних функціональних алгоритмів, а також концепції
синтезу самореконфігуровних комп’ютерних засобів (СРКЗ) як базових структур для
інтелектуального динамічного самоаналізу функціональних станів КФС та її самоорганізації
в умовах невизначеності певних параметрів і станів системи у режимі реального часу
прийняття рішень.
1. Питання конфігуровності КФС та застосовуваних в них вбудованих і
розподілених комп’ютерних засобів
Питання адаптації як процесу, чи адаптовності, як функціональної здатності
пристосування системи до мінливості умов чи зовнішніх чинників її функціонування можна
розглядати на кількох рівнях, у залежності від функціонально-структурної складності і
досконалості самої системи. Як засіб реалізації адаптовності системи до зовнішніх збурень
виступає структурно-функціональна чи конструкційна реконфігуровність системи. Окремо
виділимо архітектурну реконфігуровність системи, оскільки для робототехніки даний термін
визначає механічну складність системи і взаємозв’язки між ними, а для комп’ютерних
засобів додатково характеризує типи і формат команд і даних та внутрішню машинну мову
опису взаємодії між окремими модулями.
У загальному випадку під конфігуровністю розуміють здатність функціональноструктурної адаптації системи до реалізації (виконання) деякої множини елементарних
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операцій, дій, чи більш складних функцій з заданого набору функціональних алгоритмів, що
закладається під час проектування і реалізується у процесі налагоджування і запуску системи
відповідними фахівцями.
Реконфігуровність – це здатність до багатократної мінливості і функціональноструктурної адаптації системи до заданого набору функціональних алгоритмів, яка
реалізується у певні фіксовані моменти часу протягом життєвого циклу системи у процесі її
експлуатації, що здійснюється операторами системи.
Динамічно конфігуровні/реконфігуровні системи – це такі системи, що володіють
здатністю адаптації до умов функціонування у реальному часі, але моменти часу, в які
відбувається їх функціонально-структурне конфігурування/реконфігурування залежать від
попередньо заданих параметрів та/або логічних умов реалізовуваних алгоритмів. Що
важливо – вказані умови і параметри чітко визначені на етапі програмування виконуваних
алгоритмів. Такі системи володіють початковим ступенем (або задатками) до само організації, що також закладається на етапі проектування системи і є фактично аналогами засобів і
пристроїв автоматичного регулювання та управляння процесами і об’єктами.
Самоконфігуровність – є наступним (або ІІ-им) рівнем самоорганізації системи і
реалізується як здатність функціонально-структурної самоадаптації системи до вирішуваних
задач та функціональних алгоритмів без впливу оператора, однак, як і в динамічних системах
обмежується попередньо заданими значеннями вхідних параметрів задачі чи визначених
логічних умов та заданим часом їх активування.
Самореконфігуровність є найвищим ступенем самоорганізації системи, яка після
налагоджування, задання початкових параметрів та умов і запуску функціонує автономно, і
здатна самостійно забезпечити в умовах недостатньої визначеності (або повної невизначеності чи прогнозованості поведінки у часі) вхідних параметрів, внутрішніх станів і впливів
зовнішніх факторів в умовах реального часу.
У залежності від кола вирішуваних задач, їх складності, а також технічних умов щодо
інтелектуального забезпечення обробки технологічної інформації (інформаційних сигналів)
такі систем повинні мати різний рівень складності, а їх структурні рішення мають
відрізнятися концепціями їх побудови, архітектури, функціонування. Проте, на відміну від
попередніх 4-х випадків самореконфігуровні системи обов’язково містять додаткові
апаратно-програмні засоби поглибленого самоаналізу системи (власних станів, вхідних
сигналів, критичних та/або граничних значень функціональних параметрів, тощо). У
найбільш досконалому вигляді, наприклад, вони володіють засобами штучного інтелекту для
реалізації функцій самонавчання, та можуть використовувати, наприклад апарат нечіткої
логіки для прийняття рішень у критичних умовах чи заданих режимах функціонування.
2. Опис СРКЗ КФС як динамічної комп’ютерної системи, що функціонує у
фазовому просторі змінної вимірності
На відміну від типових обчислювальних систем СРКЗ володіють властивостями
спеціалізованості (СП) та мультифункціональності (МФ) щодо вирішуваних у складі КФС
типів і класів задач. МФ охоплює множину функцій для визначеного класу задач або
проблемної орієнтації ВКЗ чи СКС. СП розглядається як апаратно-програмна пристосованість (адаптивність) системи для вирішення окремих типів задач окресленої проблеми.
Між МФ і СП існує взаємно однозначна відповідність для відповідних класів задач чи проблем. Мультифункціональність СРКЗ є необхідною умовою для забезпечення працездатності
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КФС і допускає паралельну реалізацію більшості функцій крім функції загального
управління і синхронізації процесів.
Фазовими станами назвемо множини апаратно-програмних конфігурацій K={ki} ВКЗ у
певні моменти часу призначені для паралельного вирішення кількох типів задач
вимірювання сигналів, обробки інформації, моделювання об’єктів і процесів, управління,
тощо з повного множини виконуваних КФС функцій F={fi}, включаючи власні задачі СРКЗ
як кіберкомпоненти КФС. Повній множині виконуваних функцій F={fi} відповідають
множини алгоритмів виконуваних програм А={аi} та відповідних апаратних ресурсів
AR={ri}. Повний набір фазових станів утворює фазовий простір Φ={φi} в якому функціонує
КФС. Вимірність фазового простору визначається кількістю паралельно виконуваних типів
задач, тобто пропорційна конфігураційній розмірності фазових станів і може змінюватись у
певні моменти часу в залежності від значень інформаційних параметрів системи. Автономне
функціонування КФС (чи СРКЗ, як складової частини КФС) передбачає самоорганізацію
системи у плані динамічного самореконфігурування її архітектури у фазовому просторі в
залежності від зміни значень вхідних сигналів та параметрів станів системи у реальному
часі. Для опису функціонування СРКЗ у складі КФС можливі різні, в тому числі і класичні
підходи, широко представлені в літературі, наприклад метод графів, матричні методи та
інші.
3. Концепція побудови самореконфігуровних комп’ютерних засобів і систем
(СРКЗС) для КФС
Питання самореконфігуровності технічних засобів КФС в літературі розглядаються як
спосіб реалізації самоорганізації системи шляхом конструктивної перебудови в першу чергу
її механічних компонент. Повна самореконфігуровність як процес самоорганізації системи
передбачає наявність у системі технічних можливостей для виконання конструктивних змін
у структурі [4 – 6], функціях окремих модулів чи системи в цілому, корекції власної
архітектури [7, 8, 10]. Такі можливості систем, робастних за принципами керованості,
закладаються у процесі проектування КФС у вигляді застосування спеціальних шарнірних
з’єднань, механічних приводів, комутаційних зчеплень, тощо, у залежності від призначення і
виконуваних функцій системи. Система аналізу та управління механічною реконфігуровністю роботоподібних систем можна реалізувати на основі кіберкомпоненти КФС виключно
на рівні програмного забезпечення ВКЗ чи СКС. Узагальнена модель описує ієрархію
перетворення інформації в КФС у вигляді послідовної ланки: Configuration – Cognition –
Cyber – Conversion – Connection (Конфігурування – Розпізнання – Комп’ютерна обробка–
Перетворення – Підключення), що отримала назву «5С архітектури» [16 – 18].
Враховуючи відмінності архітектури, більш складною є самореконфігуровність ВКЗ і
СКС як елементів структури КФС, оскільки реалізується шляхом синтезу функціональних
спецпроцесорів з архітектурою, адаптованою до реалізовуваних алгоритмів і потребує
схемотехнічної корекції окремих модулів системи [19 – 25]. Функціональна організація
кіберкомпоненти КФС полягає у забезпеченні необхідного рівня самоаналізу системи в цілому та ВКЗ і СКС як локальної КФС, самоадаптації їх до умов зовнішнього оточення (у щонайширшому розумінні) та самоорганізації системи, як мультипроцесорного об’єкта. Для
такої моделі стосовно кіберкомпоненти пропонується назва «3С-модель» (англ. – 3S-model :
self-analysis, self-adaptation, self-organization). Варто зауважити, що на даний час процес
синтезу спецпроцесорів потребує залучення кількох програмних продуктів, що не мають
спільного інтерфейсу, і взаємодіють між собою на рівні оператора-розробника системи. У
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цьому сенсі повної автономії системи у режимі самореконфігурування забезпечити поки-що
неможливо. Актуальним є питання створення програмного забезпечення для наскрізного
проектування конфігураційних файлів спецпроцесорів в одному програмному продукті.
Наразі в літературі розглядаються питання можливості переходу від об’єктно-орієнтованого
підходу до проектування таких систем до так званого подійно-орієнтованого підходу. На
нашу думку перспективним у ближчому часі стане перехід до функціонально-орієнтованого
проектування СКС і ВКЗ на основі програмованих логічних інтегральних середовищ (ПЛІС).
У найпростішому випадку загальна модель СРКЗ повинна містити 3 компоненти:
модуль управління (МУ) системою з фіксованою організацією; аналітичний модуль (МА)
контролю, аналізу і прийняття рішень; модуль реконфігуровного (МР) середовища з
відповідним апаратно-програмним забезпеченням. Залежно від вирішуваних проблем чи
класів задач та при доступних в даний час апаратно програмних ресурсах самореконфігуровність можна розглядати у наступних аспектах реалізації архітектури.
1. Співпроцесорна модель реалізації самореконфігуровного середовища. Суть його
полягає в тому, що в програмовних середовищах, у залежності від вирішуваних проблем чи
класів задач завантажується файл конфігурації “проблемного” співпроцесора (ПСПр) –
виконувані функції чи задачі готуються як виконувані програмні файли на мові високого
рівня або на спеціалізованій, для вибраного класу задач, мові, які у відповідності до
рекомендацій МА завантажуються у ПСПр для виконання.
2. Модель повного самореконфігурування з використанням бібліотеки файлів реконфігурації. У цьому випадку аналітичний модуль в динамічному режимі приймає рішення про
завантаження у реконфігуровне середовище одного або більше файлів апаратної конфігурації
в залежності від вхідних умов та миттєвих станів системи, що мають місце в режимі
реального часу функціонування системи.
3. Мережева розподілена або серверна модель самореконфігурування передбачає
віддалену підготовку конфігураційних файлів для різних типів задач в реальному часі.
Аналітичний модуль в динамічному режимі формує запит на синтез файлу реконфігурації чи
множини таких файлів, необхідних для подальшого функціонування системи при
вирішуванні нових задач чи проблем, що виникли на попередньому етапі. Сформований
запит транслюється для задачі синтезу реконфігуровних файлів. Залежно від типу системи
синтез можна реалізувати засобами розподіленої системи, що містить окремі модулі синтезу
доступні в мережі, або на віддаленому сервері.
Систему, що описується моделлю повного самореконфігурування на основі синтезу
нових файлів реконфігурації засобами СРКЗ відповідно до нових вимог, що генеруються
аналітичним модулем на основі вхідних даних та станів системи в режимі реального часу
можна назвати інтелектуальною комп’ютерною системою з самореконфігурацією.
Висновки
Таким чином, головною відмінністю моделі самореконфігуровних систем від
конфігуровних систем інших типів є їх аналітично-інтелектуальне наповнення з точки зору
обсягів аналізу інформації, наявності засобів моделювання і прогнозування поведінки
системи та розширених можливостей корекції власної архітектури як функціональноструктурної організації системи для підвищення її надійності та ефективної продуктивності.
СРКЗ і КФС загалом можна описати концептуальною моделлю складної динамічної системи,
що функціонує у фазовому просторі зі змінною вимірністю. Для аналізу і синтезу таких
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систем перспективним є перехід від об’єктно-орієнтованого до функційно-орієнтованого
проектування та створення відповідного програмного забезпечення.
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